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Introducció

Tota empresa, ja sigui fabricant, distribuïdora o detallista, desenvolupa una
activitat comercial, és a dir, participa en un procés d’intercanvi de béns o serveis
a canvi d’una contraprestació.

L’objectiu de les polítiques de màrqueting, planificades i executades des del depar-
tament comercial, és maximitzar l’eficiència d’aquests intercanvis comercials.

El departament comercial s’ocupa d’analitzar els factors externs i interns que
poden influenciar l’activitat empresarial. Aquesta anàlisi permetrà prendre les
millors decisions per assolir els objectius empresarials: maximitzar el benefici i
satisfer els consumidors.

En el mòdul Polítiques de màrqueting aprendreu a analitzar els factors externs per
veure com poden afectar l’evolució de l’empresa. Serà cabdal trobar indicadors
que ens parlin de l’evolució econòmica, dels canvis socials i tecnològics, dels
gustos dels consumidors, etc. Però aquesta anàlisi no serà completa fins que
identifiquem els factors interns, propis de l’empresa, que poden afectar-ne el
desenvolupament. Parlem dels punts forts i febles de l’empresa.

L’estudi de l’entorn (factors externs) i de l’empresa (factors interns) ens permetrà
identificar quins són els objectius comercials prioritaris de l’empresa.

A partir d’aquest moment, una empresa ha d’especificar com vol assolir aquests
objectius. És aquí on entren en joc les quatre variables del màrqueting mix:
producte, preu, distribució i comunicació. Aquestes variables seran utilitzades
per definir el producte que comercialitza l’empresa, és a dir, per dotar-lo d’una
personalitat que el faci atractiu per als clients als quals es dirigeixi.

El mòdul s’estructura en sis unitats didàctiques. La unitat didàctica “El màr-
queting en el marc de l’activitat econòmica” vol ser una aproximació al món de
l’empresa i, concretament, al vessant comercial. Hi podreu aprendre a analitzar
l’entorn i a utilitzar el pla de màrqueting com a eina estratègica.

La resta d’unitats es concentren a detallar les principals decisions que cal tenir en
compte quan definim les polítiques de producte, preu, distribució i comunicació.

La unitat didàctica “Polítiques de producte” recull les claus per llançar un producte
al mercat. Hi trobareu els elements que ajuden a posicionar un producte en el
mercat com a únic i aprendreu a prendre decisions sobre la composició de la
cartera de productes.

La unitat didàctica “Polítiques de preu i polítiques de distribució” té com a objectiu
que us familiaritzeu amb les diferents estratègies de preus que pot escollir una
empresa i els mètodes que pot aplicar. Pel que fa a la part dedicada a la distribució,
observareu les diferents possibilitats que hi ha per tal de fer arribar el producte als
consumidors finals i aprendreu a valorar quina distribució és la més òptima segons
els objectius empresarials.

Finalment, la unitat didàctica sobre la “Política de comunicació” posa èmfasi en
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com pot comunicar l’empresa els seus productes i les seves accions. La unitat us
proposa una anàlisi de les eines més utilitzades en comunicació amb l’objectiu
que sigueu capaços d’avaluar-ne la conveniència en cada situació.

Com veieu, les polítiques de màrqueting us permeten identificar oportunitats
de mercat per desenvolupar una activitat comercial. Definir quin producte
comercialitzar, quin preu posar-hi, on distribuir-lo i com donar-lo a conèixer són
els objectius d’aquest crèdit. Us aconsellem que llegiu atentament els exemples
proposats i que, paral·lelament, observeu les notícies relacionades amb el món de
l’empresa per poder aplicar al màxim els vostres coneixements.

Aquest crèdit es complementa amb els continguts d’altres crèdits. El crèdit
d’investigació comercial aporta la informació del mercat sobre la competència
i els consumidors que necessitarem per dissenyar les polítiques de màrqueting.

El crèdit de logística comercial complementa l’explicació sobre les polítiques de
distribució, ja que tracta de les qüestions referides al control i la gestió d’estocs,
transport i proveïment dels punts de venda.

El marxandatge i la promoció en el punt de venda són dos crèdits que concreten la
política de màrqueting en l’establiment comercial, analitzen l’assortiment òptim
en funció del segment de mercat que constitueix la seva clientela i estudien la
decoració, la retolació i la disposició de les mercaderies des de l’òptica de la
comunicació. En definitiva, desenvolupen i apliquen els principis del màrqueting
a la gestió del comerç.

El crèdit de gestió de la compravenda desenvolupa un dels aspectes de les
polítiques de comunicació: la força de vendes. Per això, no l’hem desenvolupat
en aquest crèdit.

El món del màrqueting, en especial, en les polítiques de producte i comunicació,
és molt canviant. Per això, us animem que seguiu de prop aquests canvis amb la
lectura de diaris, blogs i revistes relacionades amb el món del màrqueting.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Organització comercial

1. Interpreta la normativa comercial aplicant la regulació vigent.

2. Reconeix les diferents tipologies d’establiments comercials i d’associacio-
nisme comercial atenent a les variables de l’entorn.

3. Organitza sistemes d’informació comercial, recollint i analitzant les dades
disponibles i transformant-les en informació (Business Intelligenge).

Màrqueting estratègic

1. Avalua les oportunitats de mercat, per al llançament d’un producte, l’entrada
a nous mercats o la millora del posicionament del producte o servei,
analitzant les variables de màrqueting-mix i les tendències i evolució del
mercat.

2. Planifica l’estratègia a llarg termini d’una empresa, tenint en compte
l’anàlisi de dades/variables externes i internes de l’empresa.

Màrqueting operacional

1. Defineix la política del producte, analitzant les característiques, atributs i
utilitats del producte o servei per a la seva adequació a les necessitats i perfil
dels clients a qui va dirigit.

2. Defineix la política de preus dels productes o serveis, analitzant els costos,
la demanda, la competència i altres factors que intervenen en la formació i
càlcul dels preus.

3. Selecciona la forma i el canal de distribució més adequat per a cada producte,
servei o gamma de productes, analitzant les alternatives de distribució
disponibles.

4. Selecciona les accions de comunicació més adequades per llançar nous
productes i serveis o prolongar la seva permanència en el mercat i reforçar
així la imatge corporativa i de marca, avaluant les diferents alternatives
disponibles.

5. Elabora brífings de productes, serveis o marques per a l’execució o la
contractació externa d’accions de comunicació, relacionant les variables del
màrqueting-mix, els objectius comercials i el perfil dels clients.

Pla de màrqueting
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1. Elabora el pla de màrqueting, seleccionant la informació de base del
producte, preu, distribució i comunicació i relacionant entre si les variables
del màrqueting-mix.

2. Realitza el seguiment i control de les polítiques i accions comercials
establertes en el pla de màrqueting, avaluant el seu desenvolupament i el
grau de consecució dels objectius previstos.
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Introducció

El comerç és una de les activitats més antigues del món que sempre ha estat
present, amb diferents graus d’intensitat, a totes les ciutats i al llarg de la història
de moltes civilitzacions. Actualment és una activitat molt important i de ben
segur ho continuarà essent en el futur, amb canvis constants per adaptar-se a les
transformacions i a les crisis que apareixen cíclicament al llarg del temps.

El comerç és l’intercanvi de productes, de béns, de serveis, d’informacions i de
coneixement, generalment a canvi de diners o d’altres formes equivalents.

El dret mercantil o dret del comerç és la branca del dret que regula l’exercici de
l’activitat comercial, mitjançant un conjunt de normes jurídiques que afecten els
comerciants en l’exercici de la seva professió i els actes de comerç.

La normativa comercial, com totes les altres normatives, evoluciona al llarg del
temps per adaptar-se a les necessitats de cada moment. A l’Estat espanyol la
majoria de comunitats autònomes tenen competències en matèria de comerç i
consum i, per tant, són les encarregades de regular aquest sector en el marc de
les lleis generals estatals i de les directives de la Unió Europea.

Hi ha diferents tipus d’establiments comercials que es poden classificar tenint en
compte criteris molt diversos: la seva posició i funció en el canal de distribució, la
seva grandària, l’estratègia i el sistema de venda. La implantació d’un establiment
comercial requereix una anàlisi exhaustiva d’aspectes relacionats amb: l’entorn,
l’urbanisme, les característiques de la zona, els tipus de clients i les seves
necessitats, les característiques dels productes i/o dels serveis que es volen oferir,
etc.

En alguns casos els establiments comercials realitzen la seva activitat en
col·laboració amb altres empreses, la qual cosa dóna lloc a múltiples formes de
comerç associat: associacions de comerciants, cadenes voluntàries, cooperatives
de detallistes, franquícies, etc.

Per a l’organització i gestió de l’activitat comercial, les empreses han de disposar
de sistemes d’informació que els permetin recollir, tractar i analitzar les dades amb
l’objectiu de transformar-les en informació o coneixement, que són indispensables
per a la presa de decisions.

La unitat “Organització comercial” és una introducció per contextualitzar l’entorn
en el qual es desenvolupa l’activitat comercial i en el qual es porten a terme les
estratègies de màrqueting que es treballen en altres unitats d’aquest mòdul.

A l’apartat “Normativa comercial” es dóna una visió general de la normativa del
sector en l’àmbit estatal, autonòmic i local. Així mateix, s’analitzen els principals
organismes relacionats amb el comerç i s’exposen els tràmits per a la posada en
marxa d’un establiment comercial.



Polítiques de màrqueting 6 Organització comercial

A l’apartat “Tipus d’establiments comercials i associacionisme comercial”
s’estudien diversos aspectes relacionats amb els diferents tipus d’establiments
comercials i es classifiquen a partir de diversos criteris. També s’exposen les
principals estratègies comercials i els sistemes de venda, que són els elements a
partir dels quals s’estableixen les classificacions dels establiments. D’altra banda,
s’analitzen les variables que cal tenir en compte per a la implantació d’establiments
comercials, com ara l’entorn i l’urbanisme de la zona, el tipus de clients als quals
es dirigeix i les característiques del producte o servei. Finalment, s’estudien les
diverses formes de comerç associat.

Finalment, l’apartat “Organització de sistemes d’informació comercial” pretén
donar una visió molt general d’aplicacions informàtiques per a la gestió comercial i
estratègies per a la recollida i el tractament de les dades comercials amb l’objectiu
d’aconseguir informació útil per a la presa de decisions. En aquest apartat es
repassen alguns conceptes bàsics d’estadística que segurament ja heu treballat en
altres estudis i que són fonamentals per al tractament i l’anàlisi de dades.

Per aconseguir els resultats d’aprenentatge que es plantegen en aquesta unitat cal
que treballeu a fons els continguts i que resoleu els exercicis i les activitats que es
proposen.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Interpreta la normativa comercial aplicant la regulació vigent.

• Reconeix la normativa estatal, autonòmica i municipal en matèria de
comerç.

• Identifica els organismes que informen sobre normativa de comerç.

• Analitza la normativa bàsica que regula els establiments comercials.

• Identifica la normativa específica del municipi/barri que regula l’activitat-
comercial.

• Identifica la normativa aplicable segons la tipologia de comerç.

• Determina els tràmits i requisits que s’han de complir per a l’obertura d’un
establiment comercial.

2. Reconeix les diferents tipologies d’establiments comercials i d’associacionisme
comercial atenent a les variables de l’entorn.

• Classifica els diferents tipus d’establiments comercials.

• Identifica les variables internes i externes que estimulen la implantació d’un
determinat tipus d’establiment comercial.

• Explicita els avantatges i inconvenients dels diferents tipus d’establiments
comercials.

• Identifica les diferents formes d’associacionisme comercial.

• Identifica les variables internes i externes que estimulen la creació d’una
determinada forma d’associació comercial.

• Explicita els avantatges i inconvenients dels diferents tipus de comerç
associat.

3. Organitza sistemes d’informació comercial, recollint i analitzant les dades
disponibles i transformant-les en informació (Business Intelligence).

• Determina les dades a recollir sobre els gustos, preferències i/o requeri-
ments del client.

• Estableix sistemes informatitzats de recollida de dades amb relació a vendes
, clients, clients potencials i els seus interessos, competència, serveis, entre
d’altres.
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• Processa informació per a la presa de decisions respecte a estratègies i
accions comercials.

• Analitza la informació comercial aplicant tècniques adequades.

• Proposa accions o estratègies comercials en base a anàlisis de dades.

• Aplica tècniques de control de productes i gestió de comandes garantint el
subministrament i evitant ruptures d’estocs.
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1. Normativa comercial

Al llarg de la història, totes les societats organitzades han necessitat disposar d’un
conjunt de normes, escrites o no, que regulessin la convivència entre els éssers
humans. D’aquesta manera sorgeix el dret.

El dret és l’ordenament jurídic que s’expressa normativament i es basa en el
principi de justícia, és a dir, el conjunt de normes que regeixen una societat
per regular la conducta de les persones i resoldre els conflictes que puguin
sorgir. L’ordenament jurídic és el conjunt de normes jurídiques d’un estat.

En els estats descentralitzats políticament (federals, regionals o autonòmics) coe-
xisteixen diferents ordenaments de cadascun dels centres de producció normativa
(ordenament estatal, ordenament autonòmic, etc.).

El principi de legalitat estableix que qualsevol dels òrgans jurídics de l’Estat ha
d’estar sotmès a l’ordenament jurídic vigent per evitar l’arbitrarisme administratiu
i judicial. Aquest és un dels objectius polítics de l’estat de dret i es fonamenta en
la teoria clàssica de la divisió de poders.

L’estat de dret es caracteritza per una estricta separació entre les funcions de
creació i aplicació de les normes. Així, els tres poders (legislatiu, executiu i
judicial) porten a terme les seves funcions de manera independent.

Elpoder legislatiu és el dret i la potestat per legislar, és a dir, per establir les lleis.
A l’Estat espanyol, el poder legislatiu recau en les Corts Generals, una assemblea
bicameral composta pel Congrés dels Diputats i el Senat.

El poder executiu es refereix a l’execució de les lleis, és a dir, a la capacitat
d’executar o portar a la pràctica les lleis, les ordres i els acords. A l’Estat espanyol,
el poder executiu recau sobre el Consell de Ministres, que està encapçalat pel
president del Govern.

El poder judicial és l’administració de justícia, és a dir, la potestat d’aplicar les
lleis i les sancions que corresponguin a qui no les compleixi. A l’Estat espanyol,
el poder judicial recau sobre el conjunt de jutjats i tribunals, dels quals el Consell
General del Poder Judicial és el màxim representant.

A l’estat de les autonomies, com és el cas de l’Estat espanyol, els parlaments
autonòmics també tenen la capacitat de legislar. Així doncs, el Parlament de
Catalunya pot legislar respecte a les matèries que l’Estatut d’Autonomia, d’acord
amb la Constitució, estableix com a competències exclusives de la Generalitat, i
també respecte a les matèries sobre les quals té competències compartides.
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Les fonts del dret són
l’origen de les normes.

Principi de jerarquia
normativa

Segons el principi de jerarquia
normativa, les normes de rang
inferior no poden contradir ni

vulnerar allò que està establert
en una norma de rang superior,
que sempre preval. Una norma

posterior deroga una norma
anterior del mateix rang. Una

llei especial preval davant d’una
llei general, ja que s’entén que si

existeix una llei especial, és
perquè el poder legislatiu ha

volgut regular més detalladament
una determinada matèria.

1.1 Fonts del dret del comerç

Històricament, el dret civil ha regulat les fonts del dret, ja que es va configurar
com a dret comú a tot l’ordenament jurídic i encara ho segueix essent, segons
l’art. 111.4 del Codi civil de Catalunya (CCCat) i l’art. 4.3 del Codi civil espanyol
(CCE).

El dret civil té la vocació de regular l’aplicació i l’efecte de les normes; per tant,
és essencial per determinar quines són les fonts del dret o de l’ordenament jurídic.

Les fonts del dret són el conjunt d’actes productors de dret en un determinat
ordenament jurídic. Des d’un punt de vista formal, les fonts estan recollides
i ordenades jeràrquicament a la Constitució espanyola (CE), on es reconeix
el principi de jerarquia normativa (art. 9.3).

Al nostre ordenament jurídic, les fonts del dret es poden classificar en directes o
indirectes, tal com es mostra a la taula 3.1.

Taula 1.1. Fonts del dret

Fonts directes Fonts indirectes

Llei Tractats internacionals

Costum Jurisprudència

Principis generals del dret

Les fonts directes són: la llei, el costum i els principis generals del dret:

• Llei. És el conjunt de normes i disposicions dictades per l’autoritat
competent. A l’Estat espanyol, les Corts Generals (Congrés i Senat) tenen la
potestat d’elaborar lleis. Les comunitats autònomes també tenen la potestat
d’elaborar lleis dins del seu àmbit territorial i sobre les matèries de la seva
competència.

• Costum. Des del punt de vista jurídic, el costum és la norma de conducta
sorgida de la reiterada i constant pràctica social, considerada com a obliga-
tòria per la comunitat. Els costums només s’apliquen quan no hi ha una llei
i sempre que no siguin contraris a la moralitat i a l’ordre públic.

• Principis generals del dret. Són les idees i els fonaments que, encara que
no estiguin escrits, constitueixen la base de l’ordenament jurídic i inspiren
l’elaboració de les lleis. Es poden aplicar quan no hi ha una llei o un costum
i es fonamenten en criteris d’ètica, d’equitat, de lògica, de sentit comú i de
justícia.

Les fonts indirectes són: els tractats internacionals i la jurisprudència.

• Tractats internacionals. Són acords que regeixen el dret internacional,
establerts entre l’Estat espanyol i altres estats o organismes internacionals.
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També s’anomenen convenis, acords, convencions, protocols, etc. A l’Estat
espanyol, els tractats internacionals tenen rang de llei i estan sotmesos a
la Constitució; per tant, qualsevol tractat que contradigui la Constitució
exigeix la prèvia modificació constitucional.

• Jurisprudència. Són els criteris que de manera reiterada manifesta el
Tribunal Suprem en les seves sentències. Perquè hi hagi jurisprudència no
n’hi ha prou amb una sola sentència del Tribunal Suprem, sinó que calen
reiterades resolucions d’idèntica índole. La jurisprudència és una pauta
d’interpretació en les actuacions dels jutges i tribunals inferiors, que han
de vetllar perquè les seves sentències no siguin contradictòries a les del més
alt tribunal.

La Constitució espanyola (CE) de 1978 és la norma suprema de
l’ordenament jurídic espanyol, a la qual estan subjectes els poders públics
i els ciutadans. Va entrar en vigor a finals de l’any 1978, després que
fou ratificada en referèndum el 6 de desembre, sancionada pel rei el 27 de
desembre i publicada al BOE el 29 de desembre de 1978.

La promulgació de la Constitució va suposar la culminació de la transició a la
democràcia i l’establiment de la jerarquia normativa a l’Estat espanyol que figura
a la taula 3.2.

Taula 1.2. Jerarquia normativa establerta a la CE de 1978

Constitució

Normativa comunitària (reglaments i directives comunitàries)

Tractats internacionals (convenis ratificats per l’Estat espanyol)

Lleis (emanades de les Corts Generals) Lleis orgàniques
Lleis ordinàries

Normes amb rang de llei (emanades del poder executiu, el Govern) Reials decrets llei
Reials decrets legislatius

Reglaments Reials decrets
Ordres de les comissions delegades del Govern
Ordres ministerials
Circulars, instruccions, etc., d’autoritats inferiors

El dret mercantil s’encarrega d’estructurar l’organització comercial i de fixar la
normativa jurídica vinculada als empresaris, és a dir, als subjectes que desenvolu-
pen activitats comercials o empresarials, i als actes de comerç.

El dret mercantil o dret del comerç és el conjunt de normes jurídiques
relatives als comerciants en l’exercici de la seva professió, als actes de
comerç i a les relacions jurídiques derivades de la seva realització. És la
branca del dret que regula l’exercici del comerç.

En la majoria d’ordenaments jurídics, una relació es considera comercial i, per
tant, subjecta al dret mercantil, si és un acte de comerç.

El BOE (Butlletí Oficial de
l’Estat) és el diari oficial de
l’Estat espanyol, on es
publiquen les lleis, les
disposicions i els actes
d’inserció obligatòria.
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Els actes de comerç són aquells que es duen a terme amb la intenció d’obtenir un
benefici o una utilitat, encara que el subjecte que el realitza no tingui la condició
de comerciant o d’empresari.

Mentre que el dret civil s’erigeix com a dret comú, el dret mercantil és una branca
del dret privat que té per objecte general la regulació de l’estatut del comerciant
(avui diríem empresari) i de les institucions i relacions específicament derivades
del desenvolupament d’activitats de caràcter mercantil.

A l’Estat espanyol, el document principal en matèria de dret mercantil és el Codi
de comerç (Cco), vigent des de l’any 1885. Es compon de quatre llibres que
tracten les matèries següents: comerciants i comerç en general, contractes de
comerç, comerciant marítim i suspensió de pagaments, fallides i prescripcions.

1.2 Regulació del comerç interior

Quan es parla de comerç se sol distingir entre l’activitat comercial que es desen-
volupa dins dels límits territorials d’un Estat, el comerç interior, i les transaccions
que traspassen les fronteres polítiques dels estats, és a dir, el comerç exterior.

El comerç interior està format pel conjunt d’intercanvis que es realitzen
dins de les fronteres polítiques d’un estat.

Tanmateix, una part dels béns i serveis que adquireixen els individus residents en
un país són produïts a l’estranger; en aquest cas, diem que consumeixen productes
i serveis importats. En canvi, quan les empreses d’un país venen part de la seva
producció a l’estranger, diem que exporten. Aquest tipus de transaccions entre
països és el que es coneix com a comerç exterior o comerç internacional.

En la regulació del comerç interior es poden distingir dues filosofies o dos
corrents d’opinió, que es poden qualificar d’intervencionista i de liberal. En
la filosofia intervencionista, portada al seu extrem, es considera que els poders
públics han d’establir una normativa detallada de l’activitat comercial per tal que
s’asseguri el compliment correcte de les tasques de mediació entre la producció
i el consum. En canvi, el corrent liberal o no intervencionista proclama que s’ha
de prescindir de la regulació perquè és millor deixar que l’activitat comercial es
desenvolupi en plena llibertat. Però en la realitat aquesta qüestió és més complexa
i té molts matisos, la qual cosa suposa que és perfectament possible disposar d’una
regulació detallada en alguns àmbits concrets de l’activitat comercial i, al mateix
temps, la desregulació d’altres àmbits.

Liberalisme o intervencionisme

En el context de la normativa estatal, el Reial decret llei 2/1985, sobre mesures de la política
econòmica (conegut com a «Decret Boyer»), establia la més absoluta llibertat en matèria
d’horaris comercials. Posteriorment, el Reial decret llei 22/1993, de regulació d’horaris
comercials, va suposar una nova etapa en què la filosofia intervencionista s’imposa i anul·la
la llibertat d’horaris comercials que permetia la normativa anterior. Actualment, la regulació
d’horaris comercials és una qüestió controvertida que va sorgint periòdicament.
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Malgrat tot, les tensions entre regulació i desregulació se circumscriuen, bàsica-
ment, a la regulació administrativa del comerç, sobretot en el sector del comerç
detallista, i no té tant impacte en els aspectes de la regulació civil i mercantil de
l’activitat comercial que, generalment, s’assumeixen com a necessaris.

A l’Estat espanyol, la complexitat del marc normatiu en matèria de comerç interior
encara pren més força, perquè les comunitats autònomes han assumit aquesta
competència en exclusiva. Per tant, legislació autonòmica és essencial en aquest
sector.

L’única referència expressa al comerç interior que hi ha a la Constitució espanyola
és a l’article 51.

Constitució espanyola (CE)

Article 51

• Els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i dels usuaris, i en protegiran amb
procediments eficaços la seguretat, la salut, i els legítims interessos econòmics.

• Els poders públics promouran la informació i l’educació dels consumidors i dels usuaris, en
fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguin afectar-los, en la
forma que la llei estableixi.

• Dins el marc el qual disposen els apartats anteriors, la llei regularà el comerç interior i el règim
d’autorització de productes comercials.

D’aquest article de la Constitució es dedueix la necessitat que la regulació del
comerç interior es porti a terme mitjançant normes amb rang de llei formal, però
no aclareix qui és el titular de les competències a qui correspon dictar aquesta
regulació.

A l’article 148 de la CE, que enumera les matèries sobre les quals les comunitats
autònomes varen poder assumir competències en els seus orígens, només es
fa referència a les fires interiors, que pot considerar-se una matèria inclosa en
el concepte més ampli de comerç interior. D’altra banda, a l’article 149.1
s’enumeren les competències reservades amb exclusivitat a l’Estat i, malgrat que
no hi consta el comerç interior, sí que hi apareixen les que es refereixen al comerç
exterior d’armes i explosius. Això ha permès que les comunitats autònomes
hagin assumit la competència exclusiva en matèria de comerç interior, tot i que
inicialment amb graus d’intensitat diferents segons la comunitat.

1.3 Competències en matèria de comerç

Segons l’article 121 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) de 2006,
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç i
fires, que inclou la regulació de l’activitat firal no internacional i l’ordenació
administrativa de l’activitat comercial.
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Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC)

Article 121. Comerç i fires

• Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç i fires, que inclou la
regulació de l’activitat firal no internacional i l’ordenació administrativa de l’activitat comercial,
la qual alhora inclou en tot cas:

– La determinació de les condicions administratives per exercir-la i dels llocs i els
establiments on s’acompleixi i l’ordenació administrativa del comerç electrònic o del
comerç per qualsevol altre mitjà.

– La regulació administrativa de totes les modalitats de venda i totes les formes de
prestació de l’activitat comercial, i també de les vendes promocionals i de la venda
a pèrdua.

– La regulació dels horaris comercials, respectant en l’exercici d’aquesta competència el
principi constitucional d’unitat de mercat.

– La classificació i la planificació territorial dels equipaments comercials i la regulació
dels requisits i del règim d’instal·lació, ampliació i canvi d’activitat dels establiments.

– L’establiment i l’execució de les normes i els estàndards de qualitat relacionats amb
l’activitat comercial.

– L’adopció de mesures de policia administrativa amb relació a la disciplina de mercat.

• Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de fires internacionals
celebrades a Catalunya, que inclou en tot cas:

– L’activitat d’autorització i declaració de la fira internacional.

– La promoció, la gestió i la coordinació.

– L’activitat inspectora, l’avaluació i la rendició de comptes.

– L’establiment de la reglamentació interna.

– El nomenament d’un delegat o delegada en els òrgans de direcció de cada fira.

• La Generalitat col·labora amb l’Estat en l’establiment del calendari de fires internacionals.

L’Estatut d’Autonomia Catalunya, en el seu l’article 121.1, atribueix a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç, incloent-
hi la determinació de les condicions administratives per a l’exercici de
l’activitat comercial i, entre altres qüestions, la classificació i la planificació
territorial dels equipaments comercials, la regulació dels requisits i del règim
d’instal·lació, ampliació i canvi d’activitat dels establiments i l’adopció de
mesures de policia administrativa en relació amb la disciplina del mercat.

1.3.1 Legislació estatal

Des de la Constitució fins a l’entrada en vigor de la Llei d’ordenació del comerç
detallista, l’any 1996, l’activitat comercial a l’Estat espanyol es va desenvolupar
sense cap altre tipus de regulacions específiques d’àmbit estatal, només les
contingudes en el Codi civil i el Codi de comerç. No obstant això, algunes
lleis anteriors a la d’ordenació del comerç detallista de 1996 ja varen suposar la
prohibició i la repressió de pràctiques restrictives i de la competència deslleial, la
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defensa genèrica dels consumidors, reglamentacions tecnicosanitàries, normes de
qualitat, etc.

D’altra banda, l’any 1986, amb l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica
Europea (CEE), actualment la Unió Europea (UE), s’inicia un procés obligatori
de transposició al dret intern d’algunes normes comunitàries, és a dir, l’adaptació
de la normativa espanyola a les directrius europees que no és exclusiu de l’àmbit
del comerç.

La Llei 7/1996, d’ordenació del comerç detallista, i la Llei orgànica 2/1996,
complementària de l’anterior i relativa als horaris comercials (actualment modifi-
cada per una llei posterior), donaven compliment al mandat de l’article 51 de la
Constitució, a la necessitat de cobrir el buit legal que hi havia en moltes pràctiques
comercials habituals, que no disposaven de cap mínima regulació d’àmbit estatal
i posaven fi a la dispersió normativa que hi havia fins a aquell moment.

Aquesta primera normativa específica d’ordenació del comerç detallista és una
llei complexa, que barreja preceptes de la legislació civil i mercantil, previstos als
articles 149.1.6 i 149.1.8 de la Constitució, referents a competències exclusives de
l’Estat. Això suposa que aquesta normativa és d’aplicació general i directa a tot el
territori de l’Estat espanyol; per tant, constitueixen la normativa bàsica a partir
de la qual poden legislar les comunitats autònomes i que cal aplicar quan no hi
ha legislació específica de les comunitats autònomes.

La Llei 7/1996, d’ordenació del comerç detallista, és la normativa vigent en
aquesta matèria; ha estat desenvolupada per altres normes de rang inferior, com
ara el Reial decret 367/2005 i la Llei 1/2004 d’horaris comercials, i constitueix el
marc normatiu de referència per a totes les comunitats autònomes.

1.3.2 Legislació autonòmica

Inicialment, la majoria de les comunitats autònomes només tenia competències
executives de la legislació de l’Estat, però amb els diferents processos de reformes
estatutàries pràcticament la totalitat de les comunitats autònomes ha assumit les
competències sobre el comerç interior.

La tendència general de les normes autonòmiques sobre el comerç interior és inter-
venir en l’activitat comercial i regular diverses qüestions, especialment l’obertura
de grans establiments comercials en el seu territori i els horaris comercials.

Sovint, la legislació autonòmica provoca conflictes d’inconstitucionalitat, ja que
es tracta de matèries que repercuteixen en altres competències estatals (legislació
civil o mercantil, ordenació general de l’economia o la unitat del mercat nacional).

Les normatives autonòmiques relacionades amb el comerç interior són:

• País Basc: Llei 7/1994, de l’activitat comercial.

• Catalunya: Decret Legislatiu 1/1993, sobre comerç interior, pel qual
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s’aprova el Text refós dels preceptes de la Llei 1/1983 i la Llei 23/1991,
i Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials.

• Galícia: Llei 13/2010, del comerç interior de Galícia.

• Andalusia: Decret legislatiu 1/2012, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei del comerç interior d’Andalusia.

• Principat d’Astúries: Llei 9/2010, de comerç interior.

• Cantàbria: Llei 1/2002, del comerç de Cantàbria.

• La Rioja: Llei 3/2005, d’ordenació de l’activitat comercial i les activitats
firals en la comunitat autònoma de La Rioja.

• Regió de Múrcia: Llei 11/2006, sobre el règim del comerç detallista i el
pla d’equipaments comercials de la Regió de Múrcia.

• Comunitat Valenciana: Llei 3/2011, de comerç de la Comunitat Valenci-
ana.

• Aragó: Llei 4/2015, de comerç d’Aragó.

• Castella-la Manxa: Llei 2/2010, de comerç de Castella-la Manxa.

• Canàries: Decret legislatiu 1/2012, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’ordenació de l’activitat comercial a Canàries i reguladora de la llicència
comercial.

• Comunitat Foral de Navarra: Llei foral 17/2001, reguladora del comerç
a Navarra.

• Extremadura: Llei 3/2002, de comerç de la comunitat autònoma d’Extre-
madura.

• Illes Balears: Llei 11/2014, de comerç de les Illes Balears.

• Comunitat de Madrid: Llei 16/1999, de comerç interior de la Comunitat
de Madrid.

• Castella i Lleó: Decret legislatiu 2/2014, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei del comerç de Castella i Lleó.

La tendència general de les normes autonòmiques sobre el comerç interior és inter-
venir en l’activitat comercial i regular diverses qüestions, especialment l’obertura
de grans establiments comercials en el seu territori i els horaris comercials.

En definitiva, no es pot parlar d’un únic marc normatiu, sinó d’una pluralitat de
règims comercials. Aquesta pluralitat suposa una gran diversitat i heterogeneïtat,
que té defensors i detractors. D’una banda, es considera que cal atendre les
peculiaritats de l’activitat comercial que s’exerceix a cada territori, i, de l’altra,
es critica per no disposar d’un marc uniforme que permeti aconseguir la unitat i
l’eficiència del mercat.



Polítiques de màrqueting 17 Organització comercial

Amb l’objectiu de facilitar la recerca de normativa estatal i autonòmica, el BOE
(Butlletí Oficial de l’Estat) posa a disposició del públic els codis electrònics.
Aquests codis són una recopilació de les principals normes vigents de l’orde-
nament jurídic, agrupades per les diferents branques del dret i permanentment
actualitzats.

Dins del dret mercantil, i en l’àmbit del comerç, es poden consular els codis
electrònics següents:

• Codi de comerç interior

• Codi de comerç i legislació complementària

Cada codi electrònic està disponible per a la seva descàrrega gratuïta en els formats
electrònics PDF i ePUB, per facilitar l’emmagatzematge i la lectura en diferents
dispositius.

Codis electrònics del BOE

1.3.3 Legislació local

L’Administració local és l’encarregada de desenvolupar la normativa que s’aplica
en el seu àmbit territorial.

Genèricament, quan es parla d’administracions o de governs locals hem d’enten-
dre que ens referim al conjunt d’ens de l’Administració pública que formen part
del nivell de govern local. Per tant, aquest concepte engloba tant els ajuntaments
com totes les formes d’organització supramunicipals previstes a la Constitució
i a l’Estatut: províncies, comarques, mancomunitats, entitats metropolitanes i,
possiblement en el futur, també parlarem de les vegueries en el cas de Catalunya.

Les disposicions de les entitats locals s’anomenen ordenances, reglaments, edictes
o bans. Aquestes disposicions són de caràcter reglamentari i sempre estan
subjectes al principi de jerarquia normativa, és a dir, no poden contravenir al que
es disposa en una norma de rang superior.

Les ordenances municipals són les disposicions de caràcter general
aprovades per un ajuntament, amb la finalitat d’ordenació social, en
l’exercici de la seva autonomia municipal, de valor i eficàcia reglamentàries.

Les ordenances municipals es caracteritzen per estar subordinades a lleis de rang
superior. La seva etimologia prové de la paraula ordre i es refereix a un mandat
emès per qui té la potestat d’exigir-ne el compliment. Les ordenances municipals
són dictades pels ajuntaments o per la seva màxima autoritat, l’alcalde, per a la
gestió del municipi.

Una de les competències que l’article 66 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya reconeix als municipis és «els abastaments, els escorxadors, les fires,
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els mercats i la defensa d’usuaris i de consumidors». D’altra banda, a l’article 84
de l’Estatut es reconeix com a competències locals, entre d’altres, la regulació de
l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques.

Tenint en compte les competències atribuïdes per l’ordenament jurídic a l’Adminis-
tració local, són diverses les normatives d’àmbit local, relacionades amb l’activitat
comercial, que podem trobar a diferents municipis. Per exemple, ordenances i
reglaments relacionats amb:

• Activitats i establiments de concurrència pública.

• Funcionament de mercats municipals.

• Establiments, activitats comercials i serveis.

• Establiments i centres de comerç alimentari.

• Establiments de venda d’articles de pirotècnia.

• Venda no sedentària o ambulant.

• Etc.

Òbviament, cada municipi té les seves pròpies ordenances i reglaments; per tant,
cal dirigir-se a l’ajuntament corresponent per consultar-los, tot i que actualment
la majoria estan disponibles a través d’Internet.

1.4 Organismes relacionats amb el comerç

En l’àmbit de l’Administració pública hi ha diversos organismes que tenen una
relació directa amb els establiments comercials, ja que la seva missió i les seves
funcions es dirigeixen especialment a aquest sector.

1.4.1 Departament d’Empresa i Ocupació

El Departament d’Empresa i Ocupació és l’òrgan del govern de la Generalitat
de Catalunya a través del qual s’exerceixen, entre d’altres, les competències en
matèria de comerç i consum.

La Secció de Comerç i Turisme, que depèn de la Secretaria General d’Empresa
i Ocupació, té atribuïdes les funcions següents:

• Dur a terme la tramitació d’expedients en matèria d’ordenació i foment
del comerç i equipaments comercials i d’establiments, empreses i activitats
turístiques, i la proposta de resolució, si escau.
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• Donar assistència tècnica per a la promoció del comerç i dels serveis i les
activitats turístiques.

• Informar i assessorar sobre les activitats de l’àmbit del turisme.

• Informar i assessorar sobre les activitats de l’àmbit del comerç, i tramitar
denúncies i reclamacions en aquest àmbit.

• Fer el control i el seguiment de la inspecció i el procediment sancionador
en l’àmbit del comerç i el turisme.

• Gestionar l’execució dels programes formatius en matèria de comerç i
distribució, sense perjudici de les competències del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).

• Coordinar i supervisar el funcionament de les oficines de turisme del
departament en l’àmbit territorial dels serveis.

• Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels
seus superiors jeràrquics.

Depenen del Departament d’Empresa i Ocupació les principals entitats relacio-
nades amb el comerç i el consum a Catalunya: Consorci de Comerç, Artesania
i Moda (CCAM), Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACCIÓ) i Agència
Catalana del Consum (ACC).

1.4.2 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAMC)

Logotip del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAMC)
aglutina en una entitat especialitzada la gestió de les polítiques en matèria
de promoció de comerç, artesania i moda de Catalunya. Està integrat per
la Generalitat i pel Consell General de les Cambres Oficials de Comerç,
Indústria i Navegació de Catalunya.

Depèn del departament de la Generalitat de Catalunya al qual corresponen les
competències en matèria de comerç i té com a finalitat general la promoció i
l’impuls del sector comercial i artesanal i el suport a la moda catalana, amb
l’objectiu de fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors en l’àmbit
nacional i internacional. La presència del sector empresarial i la resta d’agents
socials i econòmics vinculats amb els àmbits del comerç, l’artesania i la moda
tenen veu en el consorci a través dels seus òrgans de participació.

Les funcions del CCAM en l’àmbit del comerç són:

• Impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç i els serveis
a Catalunya, tot afavorint l’ús de les eines que aporten les noves tecnologies
i la societat del coneixement en el sector comercial català.

Carta de serveis de la
CCAM

Podeu consultar la carta de
serveis de la CCAM a:
goo.gl/7vG9zf.
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CIDEM

El Centre d’Innovació i
Desenvolupament Empresarials
(CIDEM) es va crear l’any 1987

i va estar actiu fins l’any 2010,
quan es va fusionar amb

l’Agència de Suport a l’Empresa
Catalana (ACCIÓ). Aquest nou

organisme és l’encarregat
d’executar les polítiques

d’internacionalització que
desenvolupava el COPCA i les
d’innovació que desenvolupava

el CIDEM.

• Fomentar les relacions entre administracions i amb les entitats privades pel
que fa a la promoció comercial.

• Impulsar actuacions de millora per als diferents col·lectius de comerciants
orientades al creixement de les empreses que els integren.

• Fomentar la modernització i l’adaptació a l’entorn actual del detallista, tot
contribuint a la millora de la seva competitivitat.

• Impulsar la millora de l’entorn de competència pel que fa a infraestructures
logístiques, coneixement de la demanda, formació dels recursos humans i
totes aquelles accions orientades a la millora de la competitivitat del sector
comercial català.

• Promoure i desenvolupar iniciatives formatives orientades a la qualificació
i professionalització de l’activitat comercial i de serveis.

• Impulsar actuacions en matèria d’imatge, divulgació i comunicació del
sector comercial català.

• Fomentar les actuacions en matèria de promoció de l’activitat firal.

• Fomentar la comercialització de productes agroalimentaris, en coordinació
amb el departament competent en la matèria.

• Fer anàlisi de les tendències del sector del comerç, del sector agroalimentari
i dels serveis i del seu mercat, i gestionar la informació i el coneixement del
sector.

1.4.3 Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACCIÓ)

L’agència recull l’experiència i el coneixement de més de 20 anys de les tra-
jectòries del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i
del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) desenvolupant
programes i serveis de suport de l’empresa catalana. ACCIÓ està adscrita al
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat
de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la
internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 36 oficines arreu
del món.

Logotip d’ACCIÓ

ACCIÓ es va crear per millorar el suport estratègic i potenciar la competitivitat
del teixit empresarial català davant dels nous reptes globals. El centre d’atenció
de l’agència és l’empresa i té l’objectiu d’apropar-se al màxim a la realitat
empresarial i a les seves necessitats per assistir les companyies en el seu procés de
diferenciació competitiva i de recerca contínua de noves oportunitats de negoci.
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Les actuacions d’ACCIÓ estan orientades cap a la conscienciació de les empreses
sobre els canvis de l’entorn i el suport en la seva transformació per tal que acon-
segueixin una posició d’avantatge vers el futur. Es considera que la diferenciació
i la competitivitat s’aconsegueixen, fonamentalment, a través de la innovació i la
internacionalització.

Els objectius d’ACCIÓ són:

• Incrementar la productivitat de l’empresa catalana i l’eficiència de la
innovació, la tecnologia i el talent.

• Millorar el posicionament dels productes i dels serveis de Catalunya als
mercats internacionals.

• Augmentar el nombre d’empreses i de productes catalans de caràcter
internacional.

La seu central d’ACCIÓ es troba a Barcelona, però hi ha sis delegacions a la resta
de Catalunya per reforçar la seva vocació de servei i proximitat a l’empresa.

A través de la xarxa de 36 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions de la
Generalitat de Catalunya, ajuda les empreses a aconseguir negoci en més de 90
mercats d’arreu del món.

A través d’ACCIÓ es dóna resposta a les necessitats de l’empresa, es treballa
per adaptar constantment les empreses a les noves realitats econòmiques i es
col·labora amb entitats empresarials per sumar sinergies i per aconseguir que
l’empresa catalana disposi d’un ventall més ampli d’instruments per créixer en
competitivitat.

1.4.4 Agència Catalana del Consum (ACC)

La Generalitat de Catalunya té assumida la competència exclusiva en matèria de
protecció dels drets dels consumidors i els usuaris en virtut de l’article 12.1.5 de
l’Estatut d’Autonomia. En l’exercici d’aquesta competència, el Parlament català
ha aprovat, al llarg de diferents legislatures, diverses lleis relacionades amb la
protecció de la seguretat, la salut i els interessos econòmics de la població.

Logotip de l’Agència Catalana de
Consum

L’Agència Catalana del Consum (ACC) és un organisme autònom
administratiu adscrit al Departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria de consum. Actua amb personalitat jurídica pròpia,
autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d’obrar per al
compliment dels seus objectius.

Els objectius de l’ACC són definir, planificar, impulsar i executar les polítiques de
la Generalitat en matèria de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris.

ACCIÓ

ACCIÓ té la seu central a
Barcelona i disposa de
delegacions que abasten tot el
territori català:

• Girona

• Tarragona

• Lleida

• Catalunya central

• Alt Penedès, Garraf i
Maresme

• Terres de l’Ebre
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Les cambres oficials de
comerç i indústria també
s’anomenen de comerç,
indústria i navegació als

llocs on tenen representació
d’interessos naviliers,

marítims i aeris.

Les competències assignades a l’ACC són totes les que corresponen a la Ge-
neralitat en matèria de consum en virtut de la Constitució espanyola (CE) i
l’Estatut d’Autonomia (EAC), especialment la informació, la formació, l’educació,
l’assessorament, la mediació, l’arbitratge, la inspecció i el control de la disciplina
del mercat, la difusió, la promoció, el foment, les relacions institucionals i la
defensa dels drets de les persones en l’àmbit del consum. La seva missió és garantir
els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de
serveis.

Per assolir els seus objectius, les funcions que porta a terme l’ACC es poden
resumir en els següents punts:

• Informar les persones consumidores i les empreses sobre els seus drets i
deures en matèria de consum i la forma d’exercir-los.

• Formar les persones consumidores, els empresaris i empresàries, els pro-
fessionals dels organismes públics de consum i de les associacions de
consumidors mitjançant xerrades, seminaris i cursos.

• Educar els infants i el jovent en el consum responsable.

• Actuar en la resolució dels conflictes que sorgeixen entre les empreses i les
persones consumidores a través de la mediació i de l’arbitratge.

• Millorar el funcionament del mercat de productes i serveis a través de la
regulació, el control i la inspecció, garantint la protecció dels drets de les
persones consumidores i la competitivitat de les empreses.

1.4.5 Cambres de comerç

Les corporacions de comerciants, industrials i naviliers tenen una llarga tradició a
Catalunya. Remuntant-se en la història, les cambres oficials de comerç, indústria
i navegació actuals són hereves d’aquelles entitats que van bastir la Llotja de
Mar, el Consolat de Mar i la Junta de Comerç. En tots els casos, aquestes
entitats han format part de la realitat institucional de Catalunya en el doble vessant
representatiu de les activitats econòmiques i de col·laboració amb l’Administració.

Les cambres de comerç són corporacions de dret públic i òrgans consultius
de les administracions públiques, amb les quals col·laboren, amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins i per
a l’exercici de les competències i les funcions que tenen atribuïdes legalment.
L’estructura i el funcionament intern de les cambres és democràtic i estan
subjectes a la tutela de l’Administració autonòmica, la Generalitat en l’àmbit
de Catalunya.

Correspon a les cambres la representació, el foment i la defensa dels interessos
generals del comerç, la indústria i la navegació, sense perjudici de la llibertat
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sindical i d’associació empresarial i de les actuacions d’altres organitzacions
socials que es constitueixin legalment.

Les cambres de comerç presten un ampli ventall de serveis a les empreses i poden
assumir altres competències que els deleguin o encomanin les administracions
públiques.

Les funcions de les cambres de comerç són:

• Proposar al Govern les mesures que considerin necessàries o convenients
per al foment i la defensa dels interessos generals que les cambres represen-
ten.

• Emetre informes sobre els projectes de normes elaborats pel Govern o l’Ad-
ministració de la Generalitat o per les entitats locals que afectin directament
els interessos generals del comerç, la indústria o la navegació.

• Assessorar les administracions públiques sobre les qüestions que afectin
els interessos generals que les cambres representen, emetre informes i ser
escoltades en el cas de propostes legislatives que afectin directament els
seus interessos generals.

• Portar un cens públic de les empreses i els establiments del seu àmbit
territorial.

• Gestionar els serveis públics i les infraestructures i exercir les altres funci-
ons administratives que les administracions públiques els encarreguin que
siguin compatibles amb la seva naturalesa i finalitats.

• Tramitar els programes d’ajuts públics a les empreses i gestionar els serveis
públics relacionats.

• Fer accions de promoció comercial i turística per afavorir la internacionalit-
zació i fomentar les exportacions de les empreses catalanes.

• Col·laborar amb les administracions educatives en la gestió de la formació
pràctica en centres de treball i empreses inclosa en els ensenyaments de
formació professional reglada.

• Col·laborar en els programes de formació permanent establerts per les
empreses, pels centres docents públics o privats i per les administracions
públiques competents.

• Col·laborar amb l’Administració competent participant en la realització
d’estudis, treballs i accions que es duguin a terme sobre l’ordenació del
territori, els transports i les comunicacions i la localització industrial,
comercial i turística, i també en l’estudi de les necessitats de tècnics de
formació professional que té el món empresarial.

• Elaborar estadístiques del comerç, la indústria, la navegació i el turisme, i
elaborar les enquestes d’avaluació i els estudis que calguin per conèixer la
situació i les necessitats dels diferents sectors.
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Les vegueries són la divisió
territorial adoptada per la
Generalitat de Catalunya

per a l’organització territorial
dels seus serveis, i les

demarcacions veguerials
determinen l’àmbit de divisió

territorial.

Serveis que ofereixen

Per fer-vos una idea més clara
dels serveis que ofereixen les

cambres de comerç podeu
consultar, per exemple, el díptic

dels serveis que ofereix la
Cambra de Comerç de

Barcelona: goo.gl/dtZocx.

• Fomentar la normalització lingüística en l’àmbit del comerç, la indústria i
la navegació.

• Prestar serveis d’informació i assessorament empresarial.

• Dur a terme funcions d’arbitratge, mediació i conciliació mercantils, o
sistemes alternatius, en els àmbits nacional i internacional, segons la
legislació vigent.

• Promoure, organitzar i dur a terme actuacions de promoció comercial de
productes, béns i serveis, de dinamització comercial i totes les actuacions
que contribueixin a millorar la competitivitat de les empreses catalanes.

• Fomentar la recerca aplicada a la millora i la competitivitat dels productes
industrials, al desplegament de sistemes de distribució innovadors i al
desenvolupament del sector de serveis.

• Cooperar en el desenvolupament del tràfic mercantil sota el principi del
respecte a la concurrència lliure, lleial i amb bona fe.

• Informar dels usos mercantils del seu àmbit territorial i emetre les certifica-
cions corresponents.

• Representar els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació
davant dels òrgans administratius o els organismes públics.

• Dur a terme totes aquelles activitats i actuacions que contribueixin a la
defensa, el foment o el desenvolupament del comerç, la indústria i la
navegació.

• Dur a terme totes les actuacions de suport tècnic necessàries per al compli-
ment de les seves finalitats.

• Aquelles altres que l’ordenament jurídic vigent els atorgui.

A Catalunya hi ha una cambra de comerç a cadascuna de les demarcacions
veguerials: Barcelona, Catalunya central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre. Dins l’àmbit territorial de cada demarcació hi pot haver altres
cambres; per exemple, a Girona, a part de la Cambra de Comerç, hi ha les Cambra
de Comerç de Palamós i la de Sant Feliu de Guíxols. Totes aquestes cambres
depenen directament del Consell General de Cambres de Catalunya. D’altra
banda, alguna de les cambres disposa de delegacions dins de la seva demarcació;
per exemple, la Cambra de Comerç de Barcelona té delegacions a l’Alt Penedès
(Vilafranca del Penedès), a l’Anoia (Igualada) i al Baix Llobregat (Sant Feliu de
Llobregat), entre d’altres.

El Consell General de Cambres de Catalunya és un ens consultiu i de
col·laboració amb la Generalitat i amb les altres institucions autonòmiques,
integrat per totes les cambres de Catalunya. Els òrgans de govern del Consell
General de Cambres són el Ple, el Comitè Executiu i el president o la presidenta.

A la taula 1.3 hi ha la distribució de cambres de comerç a Catalunya segons la
demarcació veguerial que els correspon.
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Taula 1.3. Cambres de Comerç de Catalunya Demarcació veguerial Cambres de comerç

Barcelona Barcelona

Sabadell

Terrassa

Catalunya central Manresa

Girona Girona

Palamós

Sant Feliu de Guíxols

Lleida Lleida

Tàrrega

Camp de Tarragona Tarragona

Reus

Valls

Terres de l’Ebre Tortosa

Logotip del Consell General de
Cambres de Catalunya

De les funcions del Consell General de Cambres destaquen la de representar
el conjunt de les cambres de Catalunya davant les administracions públiques i
coordinar i impulsar el conjunt de les cambres en l’exercici de les competències
que tenen atribuïdes.

1.5 Normatives específiques

Més enllà de desenvolupar a fons les normatives específiques, l’objectiu d’aquest
apartat és proporcionar unes referències bàsiques sobre les principals normatives
en l’àmbit del comerç, ja que es poden anar modificant i, per tant, convé estar
pendent de la seva actualització.

1.5.1 Ordenació d’equipaments comercials

El Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials té per objecte regular l’ordenació dels equipaments comercials a
Catalunya i simplificar-ne els procediments administratius.

Aquest Decret llei afecta tots els establiments comercials que es defineixen,
com ara els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o
sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats comercials, tant si es fan de
manera continuada, periòdica o ocasional, o independentment que es facin amb
la intervenció de personal o amb mitjans automàtics. Queden fora de l’àmbit
d’aplicació de la llei els mercats de venda no sedentària.

Segons el Decret llei, els establiments comercials estan subjectes als règims
d’intervenció, segons la seva superfície i ubicació, següents:
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Equipaments comercials

Trobareu més informació sobre
equipaments comercials al web:

goo.gl/g2YC0a.

Guia d’horaris comercials

Podeu consultar la guia pràctica
d’horaris comercials a Catalunya

al web: goo.gl/Jfrd6e.

• Règim de comunicació prèvia. Segons els articles 17 i 18 del Decret llei,
la comunicació s’entén com a feta amb la comunicació ambiental i, per tant,
no són necessàries dues comunicacions.

• Règim de llicència comercial. D’acord amb els articles 19, 20 i 21 del
Decret llei, la llicència s’ha de sol·licitar al departament de la Generalitat
competent en matèria de comerç.

• Declaració responsable. Segons l’article 18 del Decret llei, els grans
establiments comercials, amb una superfície entre 1.300 i 2.500 metres qua-
drats, han de presentar la declaració responsable prèvia a l’Administració
local, que la trametrà a l’organisme competent en matèria de comerç de la
Generalitat de Catalunya.

Altres aspectes que regula el Decret llei són:

• Definició i classificació dels diferents tipus d’establiments comercials.

• Delimitació de les trames urbanes on es poden ubicar els establiments
comercials.

• Localització i ordenació de l’ús comercial.

• Incorporació de la localització comercial al planejament urbanístic dels
municipis.

• Intervenció administrativa en la materialització de l’ús comercial.

• Procediments de tramitació de comunicacions i llicències.

• Règim jurídic de les resolucions d’atorgament de la llicència comercial.

• Control, inspecció, infraccions i sancions.

1.5.2 Horaris comercials

La Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a
determinades activitats de promoció vol preservar el model comercial català,
el dret dels treballadors autònoms i assalariats del comerç a la conciliació de la
vida laboral i familiar, i el dret dels ciutadans a disposar d’una oferta diversificada
en un entorn de proximitat.

El títol I de la Llei 3/2014, que conté els articles de l’1 al 14, estableix la regulació
de l’horari comercial general i els supòsits d’exclusió d’aquest horari. També
regula els criteris i el procediment per a la determinació d’un municipi com a zona
turística. Finalment, estableix la tipificació de les infraccions relatives al règim
d’horaris comercials, la graduació de les sancions i els òrgans que han d’exercir
la potestat sancionadora, que en funció de la gravetat correspon als ajuntaments o
al Govern.
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Segons la llei d’horaris, els comerços poden obrir un màxim de 12 hores diàries,
entre les 7.00 h i les 22.00 h, amb l’obligació de tancar diumenges i festius i avançar
l’horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre. Dins d’aquests
límits, els comerciants poden fixar lliurement la distribució del seu horari diari
d’obertura. D’altra banda, a Catalunya el comerç en general pot obrir un màxim
de 8 diumenges o festius l’any, d’acord amb el calendari que fixa la Generalitat,
més dos festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

1.5.3 Vendes especials

El títol II de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures
per a determinades activitats de promoció, que conté els articles 15 i 16, està
dedicat a les mesures en matèria d’activitats de promoció. Aquesta normativa
estableix la regulació de la venda d’excedents de producció o de temporada i
la regulació de la venda en rebaixes, amb l’objectiu de fer compatibles aquestes
activitats de promoció comercial amb els drets dels consumidors, que cal protegir.

Les vendes especials són els tipus de venda a preus més baixos que els
habituals, que tenen una regulació específica i que només es poden dur a
terme sota unes determinades condicions. Són les rebaixes, les liquidacions
i la venda de saldos.

Només en les vendes en règim de venda de saldos i liquidacions és permesa la
venda sota preu de cost.

Venda en liquidació

La venda en liquidació és la venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de
determinades existències de productes que, anunciada amb aquesta denominació
o una altra d’equivalent, es produeix com a conseqüència de l’execució d’una
decisió judicial o administrativa o es porta a terme pel comerciant o per l’adquirent
del negoci en algun dels casos següents:

• Cessament total o parcial de l’activitat comercial.

• Canvi o modificació substancial de l’orientació del negoci.

• Canvi de local o realització d’obres d’importància.

• Qualsevol supòsit de força major que obstaculitzi greument el normal
desenvolupament de l’activitat comercial.

S’entén per obres d’importància i/o situacions de força major aquelles que
inutilitzen temporalment una part important o la totalitat de la zona de vendes
del local.
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OGE

L’Oficina de Gestió
Empresarial (OGE) és

l’organisme que actua de punt
únic de tramitació per a les

empreses i que, a través de la
resolució immediata i la

simplificació dels tràmits, la
proximitat i les noves

tecnologies, dóna servei a
empresaris i professionals i els

facilita l’acompliment de les
seves obligacions davant

l’Administració. Podeu consultar
la xarxa d’oficines de l’OGE a:

http:
//goo.gl/n6VVDM.

Es pot efectuar liquidació sobre qualsevol tipus de producte sempre que es trobi
a l’estoc de l’establiment en el moment de presentar la comunicació a l’autoritat
competent.

En temporada de rebaixes també es poden fer vendes en liquidació, sempre que
s’ajustin estrictament als supòsits legals previstos per a aquest tipus de venda
especial.

La venda en liquidació ha de començar d’acord amb les especificacions contin-
gudes en la comunicació, amb relació a la causa que l’origina, i la seva durada
màxima serà d’un any.

Les condicions per a la venda en liquidació són:

• Que es produeixi alguna de les circumstàncies legalment establertes.

• Presentar la declaració responsable corresponent a qualsevol de les seus
de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), amb un mes d’antelació com
a mínim, perquè, si s’escau, es puguin efectuar les comprovacions prèvies
oportunes.

• No es pot publicitar la venda en liquidació amb una antelació superior a 8
dies.

• El comerciant ha d’exhibir, a l’establiment on s’efectuï la liquidació, una
còpia de la comunicació presentada a l’organisme competent en matèria de
comerç.

Venda en rebaixes

La venda en rebaixes consisteix a vendre articles a un preu inferior al fixat abans
i en el mateix establiment en què habitualment s’exerceix l’activitat comercial.

No es considera venda en rebaixes la d’aquells productes que no han estat a la
venda en condicions de preu ordinari amb anterioritat, així com la dels productes
deteriorats o adquirits amb la finalitat de ser venuts a preu inferior a l’ordinari.

Per dur a terme la venda en rebaixes no cal cap autorització ni comunicació
a l’Administració, només cal complir estrictament les condicions previstes a la
normativa.

La venda en rebaixes és una pràctica comercial opcional que durant la temporada
de rebaixes es pot o no dur a terme, i amb la durada que s’estimi convenient
(màxim, dos mesos).

No es pot començar fent algun tipus de venda promocional i enllaçar-la amb la
venda en rebaixes o viceversa, especialment quan la venda promocional consistei-
xi, com és habitual, a vendre articles a preu inferior al seu preu ordinari, ja que
es considera ampliació de la venda en rebaixes més enllà dels períodes legalment
autoritzats.
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Les condicions per a la venda en rebaixes són:

• Només es pot dur a terme en les temporades legalment autoritzades, una a
l’hivern i una altra a l’estiu, amb una durada màxima de dos mesos.

• Les reduccions de preu han de consignar-se exhibint, al costat del preu
habitual, el preu rebaixat.

• Els productes han d’haver estat a la venda a la botiga abans de la temporada
de rebaixes.

Les temporades de rebaixes a Catalunya són:

• Hivern: els dies comercialment hàbils per a l’establiment, compresos entre
el 7 de gener i el 6 de març, incloent-hi ambdós.

• Estiu: els dies comercialment hàbils per a l’establiment, compresos entre
l’1 de juliol i el 31 d’agost, incloent-hi ambdós.

Venda de saldos

Es considera venda de saldos la d’aquells productes el valor del mercat dels quals
es trobi manifestament disminuït a causa del seu deteriorament, desperfecte, desús
o obsolescència i, per tant, s’ofereixin a un preu inferior a l’habitual, sense que
comportin risc ni engany per al consumidor.

La venda de saldos es pot efectuar amb caràcter ocasional o permanent.

No hi ha limitació de temps per a la durada de la venda ocasional de saldos, i
depèn de quan s’exhaureixin els articles posats a la venda sota aquest règim de
venda especial.

La venda de saldos es pot dur a terme en temporada de rebaixes, sempre que
s’ajustin estrictament als supòsits legals previstos per a aquest tipus de venda
especial.

Les condicions per a la venda de saldos són:

• Que es tracti de productes en alguna de les circumstàncies legalment
establertes.

• Que els productes objecte de venda de saldos hagin estat inclosos a l’estoc
del venedor durant un període no inferior a sis mesos.

• Presentar a qualsevol de les oficines de l’OGE l’imprès de declaració
responsable corresponent, amb una antelació mínima de 7 dies.

• Informar i identificar de manera clara els productes venuts en règim de
saldos, indicant, quan es tracti de productes deteriorats, defectuosos o
desaparellats, aquesta circumstància de manera precisa i ostensible.
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Complir la normativa

En el web de l’Agrupament de
Botiguers i Comerciants de

Catalunya (ABC) hi trobareu
informació i recursos per

complir la normativa lingüística
en el comerç: goo.gl/BQMZ2v.

1.5.4 Normativa lingüística

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística determina, per a les
empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de
serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, sense excepció, i encara
que tinguin els serveis organitzats des de fora, que:

• Han de poder atendre els clients tant si parlen en català com en castellà.

• Han de tenir els rètols fixos almenys en català.

• Han de tenir els documents d’oferta de serveis almenys en català.

• Les empreses que subscriuen amb els clients contractes d’adhesió, normats,
amb clàusules tipus o amb condicions generals, els han de tenir disponibles
en exemplars separats, en català i en castellà.

Tots els rètols de caràcter fix, ja siguin a l’aparador, a l’interior o a l’exterior de
l’establiment, i tant si es tracta de rètols destinats als clients o usuaris com als
treballadors de l’establiment, han d’estar redactats almenys en català. Aquesta
obligació no inclou les marques, els noms comercials ni els rètols emparats per la
legislació de la propietat industrial.

Els documents que ofereixen serveis, com ara els catàlegs i prospectes, les cartes
i els menús dels restaurants, els contractes d’adhesió, normats o amb clàusules
tipus o amb condicions generals, etc., han d’estar disponibles almenys en català.

Les empreses i els establiments comercials poden ser sancionats d’acord amb la
regulació establerta en la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat
i de defensa dels consumidors i usuaris, i la Llei de política lingüística.

Quant a l’etiquetatge dels productes, la normativa permet etiquetar en català, en
castellà o en qualsevol altra llengua de la Unió Europea, i només obliga a redactar
les etiquetes en català a aquelles empreses que fabriquen productes catalans amb
denominació d’origen, denominació comarcal o denominació de qualitat, i també
a les que fabriquen productes artesanals que es distribueixen a Catalunya.

1.5.5 Indicació de preus

La indicació de preus està regulada pel Decret 73/2002, de 19 de febrer, sobre
la indicació de preus dels productes oferts als consumidors i usuaris.

Els punts essencials d’aquesta normativa són:

• Les mercaderies i els productes han de portar indicat el preu, amb cartells
o etiquetes visibles, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment
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comercial. La indicació del preu ha d’estar precedida per les sigles PVP
(preu de venda al públic), que inclou tots els impostos.

• En el cas dels serveis, el preu ha d’estar exposat a la vista del públic, per
exemple, mitjançant una llista de preus.

• Per als productes envasats mesurables, a més del preu unitari del producte
cal que també s’indiqui el preu per unitat de mesura (quilos, litres, metres,
etc.).

1.5.6 Comprovants de compra i de pagament

La Llei 3/1993, de l’Estatut del Consumidor, és la normativa que regula
l’emissió de tiquets de compra i comprovants de pagament.

Segons aquesta normativa:

• L’establiment comercial té l’obligació d’expedir tiquets, factures o compro-
vants de compra per qualsevol despesa que el client efectuï.

• En el comprovant de compra s’hi han de desglossar els conceptes pels
quals es cobra i l’import, així com la identificació i el NIF del titular de
l’establiment.

• L’establiment està sempre obligat a admetre diner de curs legal i a disposar
de canvi.

• S’han d’admetre els mitjans de pagament que estiguin anunciats i a la vista
del públic, fins i tot quan l’establiment estigui tancat. Si no s’indica el
contrari, el pagament serà sempre al comptat.

• No es pot discriminar la clientela per raó de les formes de pagament.

1.5.7 Fulls de reclamació/denúncia

Totes les persones físiques i jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o
prestin serveis, sigui directament o bé com a intermediaris, han de disposar de
fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia per facilitar que els consumidors
i usuaris que ho sol·licitin puguin formular per escrit la seva reclamació en el
mateix establiment, per deixar constància d’aquest fet i també possibilitar l’acord
o la solució al conflicte.

Segons el Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials
de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, han de disposar
de fulls oficials tots els establiments comercials i aquells que prestin un servei,
directament o bé com a intermediaris, amb excepció de:
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Podeu consultar el full
oficial de

queixa/reclamació/denúncia
al Decret 121/2013 que

trobareu a l’apartat
“Annexos”.

• Els fedataris públics o el personal que exerceixi potestats públiques retribu-
ïdes mitjançat aranzel (notaris i registradors).

• Els serveis públics prestats directament per l’Administració.

• Els centres que imparteixen ensenyaments reglats.

• Totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls
de queixa, reclamació o denúncia.

Els establiments han d’exhibir un cartell visible que informi que tenen aquests
fulls a disposició de la clientela.

Els organismes habilitats per tramitar queixes, reclamacions i denúncies són:

• Serveis públics de consum: les oficines municipals i comarcals d’informa-
ció al consumidor (OMIC i OCIC) i les oficines de l’Agència Catalana del
Consum en cas que no es tingui accés a les oficines municipals i comarcals.

• Els col·legis professionals en relació amb els seus col·legiats.

• Les organitzacions de consumidors i usuaris en relació amb els seus associ-
ats.

Els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia estan integrats per un joc unitari
d’impresos compost per tres exemplars: un per a la persona consumidora, un per
a l’organisme habilitat i el tercer per a l’empresari o empresària. Contenen les
indicacions impreses en català, castellà i, si escau, en anglès. A la Val d’Aran,
també en occità.

1.6 Tràmits per a l’obertura d’establiments comercials

Prendre la decisió d’obrir un establiment comercial és el primer pas per convertir-
se en emprenedor. El pas següent és la burocràcia de tràmits que s’han de fer abans
d’iniciar l’activitat.

A vegades, les primeres passes d’un nou treballador autònom poden ser molt con-
fuses i requereixen una inversió de temps considerable, per això aquestes gestions
sovint s’encarreguen a professionals especialitzats (gestors). L’objectiu d’aquest
apartat és sintetitzar els tràmits per a l’obertura d’un establiment comercial, que
depenen, bàsicament, de la forma jurídica que tingui l’empresa.

La majoria d’establiments comercials petits i mitjans es constitueixen sota la forma
d’empresari individual, per això ens centrarem en aquesta tipologia, tot i que
també hi ha algunes referències sobre els tràmits que han de fer les societats.

Per tal d’organitzar els tràmits al més clarament possible s’han agrupat segons
l’organisme públic on s’han de formalitzar.



Polítiques de màrqueting 33 Organització comercial

1.6.1 Tràmits a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) és l’organisme públic de
l’Estat que s’encarrega de la gestió del sistema tributari i duaner estatal, així com
dels recursos d’altres administracions i entitats públiques, nacionals o de la Unió
Europea, la gestió de les quals li siguin encarregades.

Declaració censal i opció de règim fiscal

La declaració censal és la comunicació d’inici, modificació o cessament de
l’activitat. Estan obligats a presentar-la totes les persones físiques i jurídiques
que inicien una activitat empresarial o professional, incloent-hi els comerciants,
dins del territori espanyol.

La declaració d’inici d’activitat s’ha de fer a la delegació de l’AEAT, amb
anterioritat al començament efectiu de les activitats empresarials o professionals
i mitjançant el model 036 (règim ordinari) o el model 037 (règim simplificat),
establerts pel Reial decret 1041/2003.

En el moment d’efectuar aquest tràmit també s’ha d’escollir l’opció de tributació.

Els pagaments a l’Estat s’efectuen mitjançant la retenció de l’impost sobre la renda
de les persones físiques (IRPF) i mitjançant les declaracions de l’impost sobre el
valor afegit (IVA). Si les retencions practicades o els pagaments de l’IVA al llarg de
l’any són superiors o inferiors al que correspondrien, es corregeixen posteriorment
amb la declaració anual.

Alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE)

L’IAE és un tribut de caràcter local que grava l’exercici de les activitats empresa-
rials, professionals o artístiques, tant si es desenvolupen en un local com si no. És
obligatori per a totes les societats, empresaris i professionals.

Des de l’any 2003 estan exempts del pagament d’aquest impost les persones
físiques i les societats mercantils que tinguin un import net de la xifra de negocis
inferior a un milió d’euros. Això no obstant, segueix essent obligatòria l’alta en
l’impost. Es requereixen tantes altes com activitats es desenvolupin, i aquestes
activitats s’han de correspondre amb un dels epígrafs d’activitat establerts.

Aquest tràmit s’ha de fer dins dels 10 dies hàbils previs a l’inici de l’activitat.

Una vegada obtinguda l’alta de l’IAE es disposa d’un termini de 30 dies naturals
des de l’inici de l’activitat per presentar l’alta en el règim corresponent de la
Seguretat Social.
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1.6.2 Tràmits a la Seguretat Social i organismes amb competències
de treball

El Sistema de la Seguretat Social és un conjunt de règims a través dels quals
l’Estat garanteix a les persones compreses en el seu camp d’aplicació, per portar a
terme una activitat professional o per complir els requisits exigits en la modalitat
no contributiva, així com als familiars o assimilats que tinguin a càrrec seu, la
protecció adequada en les contingències i situacions definides a la llei.

Hi estan inclosos, dins del camp d’aplicació, els treballadors per compte d’altri,
els treballadors per compte propi o autònoms, els socis treballadors de les
cooperatives de treball associat, els estudiants i els funcionaris públics, civils o
militar.

Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

Per poder exercir una activitat com a treballador autònom cal donar-se d’alta en
el RETA, un tràmit que es fa a les oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social
omplint l’imprès TA0521.

La documentació que s’ha d’aportar és:

• Còpia del DNI de la persona sol·licitant.

• Targeta d’afiliació a la Seguretat Social en cas d’haver treballat abans.

En cas que la persona sol·licitant no hagi treballat mai, ha de sol·licitar simultàni-
ament el document d’adhesió a una mútua d’accidents de treball per a la prestació
econòmica en cas d’incapacitat temporal, que pot ser l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS) o una mútua privada.

Aquest tràmit s’ha de fer dins dels 30 dies posteriors a la declaració censal. La
quota mensual pot variar per diverses circumstàncies. Per tal de fomentar l’esperit
emprenedor, és possible beneficiar-se de bonificacions i reduccions.

Inscripció a la Seguretat Social

La inscripció a la Seguretat Social és el pas previ a la contractació d’empleats com
a treballador autònom. Aquest tràmit consisteix a omplir l’imprès TA6 i a escollir
una mútua per cobrir els accidents de treball i les contingències professionals.

Els documents necessaris per a la formalització d’aquest tràmit són:

• Còpia d’alta de l’IAE.

• Còpia d’alta en el RETA.

• Còpia del DNI de l’empresari individual.
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• Còpia de la pòlissa de cobertura d’accidents de treball i malalties professio-
nals de l’INSS o d’una mútua privada.

La Seguretat Social assigna un codi de compte de cotització (CCC) que identifi-
carà l’empresa en les seves gestions amb aquest organisme.

Afiliació i/o alta de treballadors a la Seguretat Social

L’afiliació d’un treballador a la Seguretat Social és un acte mitjançant el qual la
Tresoreria General reconeix la condició de la persona física que porta a terme una
activitat laboral per primera vegada.

L’empresari que contracti un treballador que no hagi estat donat d’alta abans al
Sistema de la Seguretat Social, és a dir, que no hagi treballat mai legalment, està
obligat a fer aquest tràmit, per al qual s’ha de presentar l’imprès TA.1 junt amb
la fotocòpia del DNI del treballador o un document identificatiu equivalent.

Registre de contractes de treball

El contracte de treball és l’acord entre l’empresari i el treballador mitjançant
el qual aquest últim s’obliga a prestar uns determinats serveis per compte de
l’empresari i sota la seva direcció a canvi d’una retribució.

Els empresaris estan obligats a registrar els contractes de treball a les Oficines de
Treball de la Generalitat (OTG).

Comunicació d’obertura del centre de treball

Els empresaris amb treballadors a càrrec seu han de comunicar, al departament
corresponent de la Generalitat amb competències de treball o ocupació, l’obertura
d’un centre de treball o la represa d’una activitat.

S’entén per centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma;
per tant, una mateixa empresa pot tenir diversos centres de treball.

1.6.3 Altres tràmits

Segons el tipus d’establiment comercial hi ha diferents tipus de control adminis-
tratiu que exerceixen l’Administració local i la Generalitat de Catalunya.

Comunicació d’obertura al municipi

El titular o el promotor de l’establiment s’ha d’adreçar a l’ajuntament del municipi
on vulgui ubicar l’establiment i, abans d’iniciar-hi cap activitat empresarial, ho
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ha de comunicar d’acord amb els procediments establerts en les ordenances
municipals de cada ajuntament.

Estan subjectes a la comunicació:

• Les obertures de nous establiments, les ampliacions i els canvis d’activitat
dels establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície
superior a 400 m2 i inferior a 2.500 m2. N’estan exempts els establiments
amb una superfície superior a 800 m2 i inferior a 2.500 m2 que es puguin
localitzar fora de la trama urbana consolidada (TUC) de manera excepcional,
que estan subjectes a llicència comercial de la Generalitat.

• Els establiments comercials singulars (ECS), individuals o col·lectius, quan
la seva superfície és superior a 400 m2 i inferior 5.000 m2.

• Els canvis de titularitat i les remodelacions dels establiments de més de 400
m2.

Llicència comercial de la Generalitat

Abans d’obrir un nou establiment, canviar-ne l’activitat o ampliar el local cal
sol·licitar una llicència comercial a la Generalitat de Catalunya.

La informació per tramitar la llicència comercial està disponible a l’Oficina Virtual
de Tràmits (OVT): http://goo.gl/yg88Ld.

Declaració responsable d’establiments de 1.300 a 2.500 m2

El promotor o titular de l’establiment ha de presentar una declaració responsable
a la Generalitat de Catalunya conforme disposa de la documentació acreditativa
del compliment dels requisits establerts en la normativa vigent i es compromet a
mantenir-ne el compliment durant la vigència de la inscripció. Aquesta declaració
s’ha de presentar en els casos següents:

• Per l’obertura, l’ampliació i el canvi d’activitat d’establiments comercials
individuals o col·lectius amb una superfície de venda superior a 1.300 m2 i
inferior a 2.500 m2.

• Pels canvis de titularitat dels establiments comercials individuals o
col·lectius amb una superfície de venda superior a 400 m2.
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2. Tipologies d’establiments comercials i associacionisme comercial

L’intercanvi i la venda és una activitat que els éssers humans han desenvolupat
des dels seus orígens. Durant tot aquest temps, els diferents tipus d’intercanvi
i la venda han anat evolucionant per adequar-se a les necessitats de la societat.
Actualment no es concep una societat sense comerç, perquè la compravenda s’ha
convertit en una activitat quotidiana de les persones que adquireixen diàriament els
béns i els serveis per cobrir les seves necessitats. D’aquesta manera, les persones
es converteixen en consumidores de manera gairebé inconscient.

El concepte d’establiment comercial se sol relacionar amb el de botiga, però un
establiment comercial és molt més que un lloc on es realitza la compravenda
de productes. Els establiments comercials formen part del dia a dia de moltes
persones. Si preguntéssim a diferents persones com és un establiment comercial,
segurament ens donarien respostes molt diferents i probablement tothom tindria
raó, perquè el concepte d’establiment comercial és molt ampli i abraça un gran
ventall de possibilitat que transcendeixen la simple botiga.

Es consideren establiments comercials els locals, les construccions, les
instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir en què es desenvolupen
activitats comercials, tant si aquestes es produeixen de manera continuada
com periòdica o ocasional, i independentment que es facin amb intervenció
de personal o amb mitjans automàtics.

Els mercats setmanals no tenen la
consideració d’establiments
comercials.

Queden exclosos d’aquesta consideració els espais situats a la via pública on
es facin mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals, degudament
autoritzats per l’ajuntament corresponent. Per tant, els mercats setmanals que es
fan a moltes poblacions del nostre país no són considerats establiments comercials.

Amb algunes excepcions, com ara alguns forns de pa i pastisseries, en els
establiments comercials no se sol realitzar la fase de producció dels productes
que venen, i es limiten a fer d’intermediaris entre el fabricant i el consumidor.

Quan parlem d’establiments comercials ens referim tant al comerç al detall com
al comerç a l’engròs. També cal tenir en compte que es considera comerç al detall
la prestació de serveis als usuaris finals; per tant, una perruqueria, una gestoria o
l’oficina d’una companyia d’assegurances són establiments comercials dedicats a
la prestació de serveis.

A Catalunya, el petit comerç té una gran importància en el teixit econòmic i
social. Tradicionalment ha estat un element vertebrador de la vida quotidiana dels
pobles i les ciutats. De tots els establiments de proximitat, els més nombrosos són
aquells que estan relacionats amb l’alimentació, alguns dels quals tenen una llarga
trajectòria i, sovint, són d’origen humil i familiar i amb el mèrit afegit d’haver-se
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En català no hem d’utilitzar
el terme minorista en
contraposició amb el

majorista. El comerciant
que ven mercaderies al

detall és un detallista
(minorista en castellà i

retailer en anglès).

sabut adaptar al pas del temps, malgrat els canvis d’hàbits de la població i les
transformacions urbanes. El petit comerç a Catalunya és un testimoni d’alt valor
històric i una part fonamental del patrimoni del nostre país.

Excepte en alguns casos molt puntuals en què els establiments són d’iniciativa
pública o d’organitzacions no governamentals i institucions similars, els establi-
ments comercials són lucratius, és a dir, estan orientats a l’obtenció de beneficis
per als empresaris que els regenten.

Els establiments comercials poden ser de petits empresaris o de cadenes de
distribució, però també hi ha un tipus d’establiment mixt on es combinen les
dues modalitats; és el cas de la franquícia. D’altra banda, alguns establiments
comercials funcionen en règim de concessió administrativa, com ara les farmàcies
o els estancs a l’Estat espanyol.

2.1 Classificació d’establiments comercials

Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius i es poden clas-
sificar tenint en compte la funció que realitzen en el canal de distribució, la
seva superfície, el règim de venda, l’assortiment i la seva relació amb altres
establiments, entre d’altres.

2.1.1 Classificació segons la posició i la funció en el canal de
distribució

Si tenim en compte la posició i la funció que realitzen dins del canal de distribució,
es poden distingir dos tipus d’establiments comercials: majoristes i detallistes.

A tot el món, l’activitat comercial es realitza en dos àmbits diferents: a l’engròs i
al detall. Així, segons el tipus d’operacions que porten a terme els intermediaris,
es distingeix entre majoristes i detallistes.

Els majoristes actuen d’intermediaris entre el fabricant i un altre distribuïdor
(majorista o detallista), però no venen al consumidor final. Les empreses
detallistes, en canvi, compren al fabricant o a un majorista i venen al
consumidor final.

Els majoristes fan vendes a l’engròs, és a dir, venen grans quantitats de producte
als detallistes, a altres majoristes o als productors, però no directament als usuaris
o consumidors finals.Makro és una de les empreses

majoristes més conegudes. D’altres
de característiques similars són Gros

Mercat i Punto Cash.
Les funcions principals de les empreses majoristes són:

• Compra i emmagatzematge de grans quantitats de producte.
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• Agrupació de productes de diferents fabricants.

• Transformació dels grans lots de producció en lots més petits per vendre’ls
a les empreses detallistes o a altres majoristes.

• Transport de mercaderies.

• Finançament de les compres dels seus clients.

• Assumpció dels riscos que representa l’adquisició de la propietat dels
productes.

• Assessorament i formació per als detallistes sobre el producte, la gestió
comercial, etc.

• Participació en les activitats de promoció del producte en el punt de venda.

El comerç majorista tradicional tendeix a desaparèixer a causa de l’important
desenvolupament que han assolit els grans centres de distribució detallista amb
les seves noves formes d’associació comercial, que han permès als detallistes
emmagatzemar grans quantitats i finançar-se directament a través dels fabricants.

Hi ha diversos tipus de majoristes; segons la seva localització, poden ser majoristes
d’origen o bé majoristes de destí. Un altre criteri de classificació és la seva
vinculació amb altres majoristes, distingint entre independents o centrals de
compra.

Els majoristes d’origen són intermediaris situats prop de les zones productores
o extractives. Solen estar especialitzats en la comercialització d’un o molt pocs
productes i duen a terme tasques molt variades, com l’emmagatzematge, l’envasat,
la conservació, etc. Un exemple característic de majorista d’origen són les llotges
de peix que hi ha a moltes poblacions costaneres, i que solen ser gestionades per
les confraries de pescadors. En aquestes llotges es fa la subhasta de peix i marisc
entre els comerciants detallistes i els establiments del sector de la restauració.

Els majoristes de destí són intermediaris situats prop dels nuclis urbans de les
grans zones de consum, i la seva activitat consisteix a comprar a majoristes
d’origen, que accedeixen primer al producte per la seva proximitat o directament
als fabricants.

Els detallistes fan vendes al detall o a la menuda, que consisteix a vendre petites
quantitats de producte o unitats de consum directament al client final. Es troben en
l’últim esglaó de la cadena de distribució, ja que venen els productes directament
al consumidor o usuari final. Com que estan en contacte directe amb el client final,
són capaços d’influir en les seves decisions de compra i, en conseqüència, sobre
les vendes i els resultats dels productes que comercialitzen.

Sovint s’utilitza el terme anglès retail per referir-se al sector del comerç al detall
o a la menuda; per tant, aquest concepte engloba l’activitat que realitzen diferents
tipus d’establiments comercials, com ara els supermercats, les botigues d’una
marca internacional, les grans superfícies, els centres comercials i, fins i tot, les
sucursals bancàries o les centrals de compres. També es pot considerar que el
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comerç electrònic o comerç en línia forma part d’aquest sector, tot i que sovint es
distingeix l’e-retail (comerç electrònic detallista).

Les funcions principals de les empreses detallistes són les següents:

• Oferiment de serveis prevenda i postvenda, com ara assessorament, mante-
niment, instal·lació, posada en marxa, formació en noves tecnologies, etc.

• Informació i comunicació a través de la publicitat en el punt de venda, els
catàlegs, les promocions de vendes, les accions d’animació del punt de
venda (demostracions, degustacions, ofertes, ambientacions, etc.).

• Agrupació de l’oferta de productes d’origen divers.

• Finançament de les compres dels seus clients.

• Oferiment de serveis diversos relacionats amb els productes que venen.

La diversitat de formats comercials detallistes que avui dia existeixen donen
resposta a la infinitat de necessitats que tenen els consumidors.

2.1.2 Tipologies d’establiments comercials

La primera classificació d’establiments comercials que trobem és aquella que
té en compte la seva forma jurídica i les relacions que pugui tenir amb els
establiments comercials de l’entorn.

Un establiment comercial individual és un espai físic, local o botiga en què
es transmeten béns i serveis amb l’objectiu d’obtenir-ne beneficis. Normalment
es tracta d’establiments el propietari dels quals sol ser una persona física, que
realitza la seva activitat de forma autònoma, en locals de dimensions petites, amb
poc personal, un equipament bàsic i escassa formació.

Un establiment comercial col·lectiu és un conjunt d’establiments situats en un
o en diversos edificis d’un mateix espai comercial, en el qual es duen a terme
diferents activitats comercials. Entenem que dos o més establiments comparteixen
un mateix espai comercial si es dóna qualsevol de les circumstàncies següents:

• Tenen un accés comú des de la via pública, d’ús exclusiu o preferent per als
comerciants o per als clients de la zona comercial.

• Comparteixen aparcaments o són adjacents i d’ús preferent per als clients
de la zona comercial.

• Tenen serveis comuns per als comerciants o per als clients de la zona
comercial.

• Tenen elements o una denominació que conforma una imatge comuna.
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Els establiments comercials col·lectius mantenen la seva independència jurídica i
econòmica però s’uneixen per portar a terme conjuntament algunes funcions de la
distribució optimitzant recursos.

Entre els establiments comercials col·lectius es poden distingir els següents:

• Centre comercial: conformat per establiments comercials situats dins
d’un mateix edifici o en dos o més edificis comunicats. Estan concebuts,
localitzats i gestionats com una sola unitat.

• Galeria comercial: conjunt d’establiments detallistes de petita dimensió i
independents que comparteixen espais comuns de circulació i determinats
serveis. Les galeries comercials poden constituir per si mateixes un
establiment comercial col·lectiu o, al seu torn, formar part d’un de més gran.

• Mercat municipal: establiment comercial col·lectiu de titularitat pública
que disposa de serveis comuns i requereix una gestió de funcionament
també comuna segons les fórmules jurídiques establertes en la legislació
de règim local. El mercat està format per un conjunt de locals comercials,
fonamentalment d’alimentació perible en règim de venda personalitzada,
sense que cap de les empreses o grup d’empreses que els exploten pugui
ocupar més del 60% de la superfície de venda del conjunt del mercat.

• Recinte comercial: agrupació de dos o més establiments en diversos
edificis en un mateix espai comercial. No són recintes comercials els es-
tabliments comercials situats en els locals dels baixos dels edificis destinats
a habitatges, hotels o oficines, sempre que estiguin ubicats dins la trama
urbana consolidada (TUC).

2.1.3 Classificació segons la grandària

La classificació dels establiments comercials segons la seva grandària es fa tenint
en compte la seva superfície de venda.

Per determinar la superfície de venda d’un establiment comercial s’han de conside-
rar els espais de l’establiment on s’exposen les mercaderies, incloent-hi els espais
interns pels quals pot transitar el públic, els espais en què s’efectua el cobrament
dels articles i/o servei i la superfície destinada a prestar serveis complementaris
relacionats amb els productes adquirits i a què pot accedir el públic.

També s’ha de considerar superfície de venda la que ocupen les caixes, la
superfície destinada a prestar serveis relatius a informació i al pagament, així com
els espais dedicats a l’atenció al públic i a serveis de reparació o manipulació, en
general, dels productes que estan a la venda.

Segons aquesta classificació podem distingir entre:

A l’apartat “Entorn,
urbanisme i
característiques de la
zona” es desenvolupa el
concepte de trama
urbana consolidada
(TUC).
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• Petit establiment comercial (PEC): és un establiment, individual o
col·lectiu, amb una superfície de venda inferior a 800 m2.

• Mitjà establiment comercial (MEC): és un establiment, individual o
col·lectiu, amb una superfície de venda superior a 800 m2 i inferior a 1.300
m2.

• Gran establiment comercial (GEC): és un establiment, individual o
col·lectiu, amb una superfície de venda superior a 1.300 m2 i inferior a 2.500
m2.

• Gran establiment comercial territorial (GECT): és un establiment, indi-
vidual o col·lectiu, amb una superfície de venda superior a 2.500 m2.

Exemple de càlcul de la superfície de venda

Un establiment comercial disposa d’una superfície distribuïda de la manera següent:

• vestíbul: 35 m2

• magatzem: 225 m2

• zona de caixes: 40 m2

• càmeres de refrigeració: 50 m2

• zona destinada a la prestació de serveis al client: 38 m2

• zona destinada a l’exposició de productes: 455 m2

• aparadors: 25 m2

• àrea de serveis per al personal de l’establiment (vestidors i lavabos): 30 m2

• oficines: 40 m2

• lavabos d’ús públic: 12 m2

Per calcular la superfície de venda cal tenir en compte només els espais que són
accessibles a la clientela, és a dir: 1), 3), 5), 6), 7) i 10).

Així doncs, la superfície de venda d’aquest establiment comercial serà:

• vestíbul: 35 m2

• zona de caixes: 40 m2

• zona destinada a la prestació de serveis al client: 38 m2

• zona destinada a l’exposició de productes: 455 m2

• aparadors: 25 m2

• lavabos d’ús públic: 12 m2

Superfície de venda: 605 m2

Tenint en compte que la superfície de vendes és inferior a 800 m2, es tracta d’un petit
establiment comercial (PEC).
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2.1.4 Classificació segons la singularitat

Aquesta classificació té en compte l’activitat de l’establiment comercial, el perfil
de la clientela i altres característiques relacionades amb els productes que es venen.

Els establiments comercials singulars (ECS) tenen una sèrie de particularitats
relacionades amb l’exercici de la seva activitat, amb la clientela a la qual es
dirigeixen, amb la freqüència de compra dels productes, amb la vinculació de
l’activitat en l’entorn on es desenvolupa, i amb la necessitat de més superfície per
les característiques o el volum dels articles exposats.

Són establiments comercials singulars els establiments següents:

• Establiments de venda a l’engròs, és a dir, majoristes.

• Establiments dedicats essencialment a la venda d’automoció i carburants.

• Establiments dedicats a la venda d’embarcacions i altres vehicles.

• Establiments dedicats a la venda de maquinària, de materials per a la
construcció i d’articles de sanejament.

• Centres de jardineria i vivers.

Els establiments comercials singulars també es classifiquen en petits establiments
comercials, mitjans establiments comercials, grans establiments comercials i
grans establiments comercials territorials.

En contraposició amb la classificació anterior, s’utilitza el terme establiment
comercial no singular (ECNS) per identificar la resta d’establiments comercials.

2.1.5 Classificació segons l’estratègia comercial i el sistema de
venda

L’estratègia comercial d’un establiment està determinada, essencialment, per tres
elements bàsics: l’espai, els productes i els serveis addicionals que s’ofereixen.
Aquests elements, que s’analitzen a continuació, permeten establir una classifica-
ció dels establiments comercials segons la seva estratègia i el sistema de venda.

L’espai o el lloc on es fa la venda determina la proximitat del producte al consu-
midor i dóna lloc a una gran diversitat de formats comercials. Els establiments
comercials són un dels elements més importants del sistema de distribució, tant
per la seva funció social en la revitalització de les ciutats com per la influència
que poden arribar a exercir sobre les decisions de compra dels consumidors. És
evident, per tant, que l’espai on es produeix la compravenda és un factor estratègic
del punt de venda, perquè és l’escenari on els compradors s’exposen a molts dels
estímuls que desencadenen la decisió final de compra.
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El tipus de productes que es venen en un establiment comercial i la seva varietat
també són determinants per a la definició de l’estratègia comercial. El conjunt
de productes que es posa a disposició dels clients en el punt de venda s’anomena
assortiment.

L’assortiment és el conjunt de referències que ofereix un establiment comercial
al seu públic objectiu per satisfer unes determinades necessitats i desitjos. Contri-
bueix a la definició del posicionament estratègic en el mercat i permet al detallista
obtenir uns beneficis que rendibilitzin la seva inversió.

L’assortiment es pot definir a partir de les seves dimensions i qualitats.

Les dimensions de l’assortiment són:

• Amplitud. També és coneguda com a extensió de l’assortiment i ve donada
pel nombre de seccions que hi ha en el punt de venda; per tant, el nombre
de necessitats del consumidor que es poden satisfer. Així doncs, es parla
d’assortiment ampli o extens i d’assortiment estret o limitat en funció de
la seva major o menor amplitud.

• Profunditat. És el nombre de referències que té cada família de
productes, és a dir, la varietat de productes que s’ofereixen. Així doncs, la
profunditat està determinada per les diferents marques, models, dimensions
de l’envàs, etc., que componen la totalitat de l’oferta comercial. En els
establiments comercials especialitzats cal disposar de totes, o gairebé totes,
les referències que existeixen en el mercat de les categories dels productes
que es venen. D’aquesta manera es respon eficaçment a la seva característica
i estratègia de diferenciació, gràcies a l’especialització de les seves escasses
seccions.

L’assortiment s’estructura en diferents nivells d’acord amb els productes que el
formen i el tipus d’establiment. Tot i que no a tots els establiments comercials hi
ha els mateixos nivells del lineal, es pot establir una classificació des del nivell
més alt i genèric fins al nivell més baix i específic, tal com es mostra a la figura
2.1. Es tracta dels grups o nivells següents:

• Departaments. Són grans divisions que agrupen diverses seccions. En
un hipermercat, per exemple, hi podem trobar el departament de productes
frescos amb les seccions de carnisseria, peixateria, fruites i verdures, xarcu-
teria, fleca, etc., i també els departaments de confecció i calçat, parament
de la llar, basar, etc.

• Seccions. Són unitats independents de negoci i normalment agrupen
diverses categories de productes que tenen una certa homogeneïtat respecte
a les necessitats que satisfan els articles que formen la secció. El nombre
de seccions que té un determinat establiment varia principalment en funció
del tipus d’establiment i de les seves dimensions. Per exemple, en un
supermercat hi pot haver les seccions de drogueria, perfumeria, lactis,
conserves, congelats, etc. Ara bé, en una sabateria només hi ha la secció
de calçat, però fins i tot podria no tenir cap secció si l’oferta es basa en
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diferents categories de productes, com ara calçat per a home i calçat per a
dona.

• Categories de productes. Són divisions dins d’una secció que agrupen di-
verses famílies en funció de la necessitat genèrica que satisfan els productes
que la formen. Per exemple, la secció de conserves d’un supermercat està
formada per múltiples categories de productes, entre les quals destaquen:
conserves de peix, conserves càrnies, conserves de vegetals, etc. La secció
de tèxtil d’home d’un hipermercat pot estar formada per les categories
següents: roba d’abrigar, roba d’esport, roba interior, roba de bany, etc.

• Famílies. Són conjunts d’articles que satisfan la mateixa necessitat ge-
nèrica, formant o constituint categories de productes. Per exemple, la
categoria de conserves vegetals d’un supermercat pot contenir les famílies
de tomàquets, espàrrecs, pèsols, blat de moro, etc., o bé la categoria de
roba d’abrigar per a homes podria tenir les famílies d’abrics, caçadores,
gavardines, jaquetes, etc.

• Subfamílies. Correspon a una sèrie de divisions vinculades a una determi-
nada família i que poden ser classificades en funció de molts criteris. Pot ser
que una família no contingui cap subfamília o tenir-ne diverses. Per exemple,
a la secció de lactis d’un supermercat, dins la família de la llet es poden
distingir les subfamílies de llet líquida, llet en pols, llet condensada o unes
altres subfamílies, com ara llet sencera, llet semidesnatada i llet desnatada.

• Referències. Es tracta d’unitats de venda que satisfan la mateixa necessitat
específica. Les referències estan definides per la marca, el format, el
model i el contingut del producte. En un establiment comercial hi haurà
tantes referències com articles que conformin l’oferta de l’establiment. Per
exemple, una referència de la subfamília de llet líquida podria ser: llet de
vaca, sencera, bric d’1 litre, marca X.

Figura 2.1. Nivells de l’assortiment
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El lineal és la longitud
d’exposició dels productes
d’un establiment comercial

de venda al detall,
constituïda per l’espai

frontal de les góndoles i
d’altres mobles de

presentació de productes.

Les qualitats de l’assortiment són:

• Coherència. Un assortiment coherent és aquell en què les seccions que
el componen són homogènies i complementàries respecte a les necessitats
que satisfan, és a dir, quan hi ha una certa harmonia entre els diferents
departaments, seccions, categories de productes, famílies i subfamílies
de l’assortiment. Per exemple: una botiga d’ordinadors que també ven
impressores, escàners, programari, consumibles, etc., té un assortiment
homogeni perquè existeix un alt grau de complementarietat entre tots els
productes; per tant, es tracta d’un assortiment coherent.

• Equilibri. No tots els productes proporcionen el mateix marge de be-
nefici, però no es poden eliminar alguns productes essencials de l’oferta
de l’establiment encara que el seu marge sigui molt baix, perquè seria
contraproduent. Alguns productes ajuden a vendre’n altres, per això s’ha
d’aconseguir un equilibri entre els productes amb un marge baix i amb un
marge alt, de manera que s’aconsegueixi la rendibilitat prevista. També
convé que hi hagi un cert equilibri entre la varietat de productes de cada
família; no tindria cap sentit que d’alguns productes hi hagués molta varietat
i que d’altres es limitessin molt les possibilitats d’elecció.

• Dinamisme. L’assortiment no és estàtic, és a dir, no s’ha de concebre
com a inamovible. El canvi de gustos i d’hàbits dels consumidors, les
noves tecnologies, el continu llançament de productes al mercat amb altres
prestacions, etc., fan necessària una permanent adaptació de l’assortiment
a les noves necessitats de la clientela. Aquesta necessitat de dinamisme
planteja problemes a alguns comerciants, que s’han de replantejar contínu-
ament quins nous productes s’incorporen a l’assortiment i quins s’eliminen,
procurant que no es deteriori la imatge o la vocació de l’establiment.

Per a la selecció de l’assortiment cal tenir en compte les consideracions o els
principis bàsics següents:

• Quan es tracta de productes de compra de baixa implicació i aquells en
què el consumidor mostra poca sensibilitat a les marques, és preferible un
nombre reduït de referències (assortiment poc profund).

• Quan es tracta de productes de compra d’alta implicació i alta sensibilitat
a les marques és convenient disposar d’un gran nombre de referències
(assortiment profund, variat).

• S’han d’analitzar els hàbits de compra de la clientela, mitjançant l’experièn-
cia de compra en el punt de venda, amb panells o estudis ad hoc o mitjançant
informes dels fabricants i/o majoristes.

• Cal establir un nombre mínim de referències per marca que s’exposaran,
perquè un nombre excessivament reduït pot provocar la sensació de producte
més car i dificultar que el client trobi el que vol. Com a norma general, per
a un article exposat en prestatges es recomana un espai mínim de 30 cm en
el lineal per garantir que el client el veurà.
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La determinació correcta de l’assortiment és d’extrema importància. El tipus de
productes que s’han d’oferir, la varietat i les marques són decisions que s’han de
prendre a consciència, perquè determinaran en bona part l’èxit o el fracàs del punt
de venda.

La selecció de l’assortiment consisteix a trobar la millor combinació possible
de productes que conformaran l’oferta de l’establiment comercial en funció de
les necessitats i les exigències de la clientela, així com dels objectius i de les
possibilitats de l’establiment.

L’oferta de l’establiment comercial pel que fa al nombre de referències i a la seva
interrelació depèn bàsicament de:

• L’estratègia comercial de l’empresa (especialització, diversificació, qualitat,
etc.).

• La superfície de venda disponible per a l’exposició de productes i les
dimensions del magatzem.

• La naturalesa dels productes.

• El tipus de clientela.

És important tenir en compte que la selecció de l’assortiment no és una decisió
permanent, sinó que anirà variant al llarg del temps. Les necessitats i els gustos
dels clients són canviants i, per tant, és imprescindible que l’assortiment sigui
dinàmic, és a dir, que vagi evolucionant amb el pas del temps a mesura que vagi
canviant l’oferta de productes i la demanda dels consumidors.

A més dels productes, però, hi ha una sèrie de serveis addicionals que l’establi-
ment pot oferir a la seva clientela; per exemple, sistemes de pagament, finançament
de les compres, lliurament a domicili, instal·lació i muntatge, serveis d’assistència
postvenda, aparcament gratuït, etc.

Evidentment, la selecció de l’assortiment i els serveis addicionals que s’ofereixen
a la clientela ha de ser coherent i tenir una relació amb la imatge i el posicionament
de l’establiment.

Els establiments comercials es diferencien bàsicament per dos aspectes: l’assor-
timent i el nivell de serveis que s’ofereixen a la clientela. Una bona política
d’assortiment permet a un establiment comercial posicionar-se amb un avantatge
competitiu sobre els competidors.

Una empresa té un avantatge competitiu quan disposa d’una millor posició
respecte de la competència per mantenir els clients actuals, captar els clients
potencials i defensar-se dels elements adversos de l’entorn.

A més de l’estratègia comercial, definida bàsicament a partir de l’espai, l’assorti-
ment i els serveis addicionals que ofereix un establiment comercial, els sistemes
de venda, són l’altre factor que permet establir diferents classificacions. Així,
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segons el sistema de venda podem distingir els tipus d’establiments comercials
que figuren a la taula 3.1.

Taula 2.1. Sistemes de venda Tipus de venda

Amb establiment físic Tradicional
Lliure servei
Mixta

Sense establiment físic Automàtica
A distància
A domicili

Establiments comercials amb punt de venda físic

Si es consideren l’estratègia comercial i els sistemes de venda podem establir les
classificacions següents:

• comerç tradicional

• lliure servei

• venda mixta

Comerç tradicional

Es tracta d’establiments comercials petits i independents, no associats ni vinculats
a cap grup o organització empresarial, i la seva forma jurídica sol ser la de persona
física.

Utilitzen el sistema de venda assistida, en el qual comprador és atès per un
venedor que mostra, ofereix i lliura els productes que li demanen els clients.

Les principals característiques del comerç tradicional són:

• El venedor té un contacte directe amb el client, el pot arribar a conèixer
millor i pot tenir una certa capacitat d’influència en les seves decisions de
compra.

• El client no sol tenir accés directe a la mercaderia, normalment hi ha un
taulell que separa el client dels productes i els ha de demanar al venedor.

• A vegades, els productes no estan a la vista del comprador, amb la qual cosa
es redueixen considerablement les compres per impuls o no planificades, i
l’elecció del client es limita als productes que li mostra el venedor.

• Solen ser establiments comercials de tipus familiar i gestionats per personal
amb poca formació tècnica.

Quan es tracta de comerç generalista, la política d’assortiment consisteix en
una oferta molt àmplia, que cobreix necessitats molt diferents però disposa d’un
nombre molt reduït de tipus, varietats, mides o formats, etc. (assortiment ampli
i poc profund). Solen ser establiments petits que es dirigeixen a molts tipus
de consumidors del seu àmbit d’influència i estan situats en zones amb poca
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competència. Un exemple característic són les petites botigues de queviures o
productes d’alimentació que hi ha a molts barris o petites poblacions, on es pot
trobar una gran varietat de productes bàsics.

En canvi, el comerç especialitzat se centra en la venda d’una sola categoria de
productes; per exemple, les botigues de delicadeses, de cafè, d’esports concrets
(futbol, esports d’aventura, ciclisme, golf...), de roba o moda, etc. Aquest tipus
d’establiments comercials tenen una alta capacitat d’atracció dels clients, amb
independència de la seva localització.

El comerç especialista en alimentació ven en règim de venda assistida una
determinada línia de productes d’alimentació, de la qual ofereix un assortiment
estret però molt profund; per exemple, fruites i verdures, carnisseria, peixateria,
xarcuteria, vins, etc. Normalment tenen una àmplia gamma de productes i
marques selectes, amb un nivell de qualitat i preus més elevats que altres formats
comercials. La seva estratègia bàsica és la prestació d’un servei acurat i un alt grau
de coneixement del client i del producte. Si bé la majoria solen ser establiments
independents, també hi ha establiments integrats en associacions espacials, com
és el cas dels mercats municipals que es troben arreu del país.

Lliure servei

Es tracta d’establiments comercials on hi ha un contacte directe entre el consu-
midor i els productes, sense que sigui necessària la intervenció d’un dependent.
Els productes estan col·locats en prestatges o altres tipus de mobiliari (expositors,
penjadors, murals, etc.) a l’abast dels clients.

Les principals característiques del comerç en règim de lliure servei són:

• El client pot accedir directament als productes, ja que estan exposats al seu
abast.

• No cal la intervenció directa d’un venedor o dependent; per tant, el client
selecciona lliurement els productes que vol i els paga a la caixa.

• La influència sobre les decisions de compra del client es fa mitjançant
elements de publicitat en el punt de venda i tècniques de marxandatge
(màrqueting en el punt de venda), que potencien les compres per impuls
o no planificades.

Com a resultat de l’evolució que ha anat experimentant el sector del comerç al
llarg del temps, hi ha una gran varietat d’establiments comercials en règim de
lliure servei, a la qual es van afegint noves fórmules d’establiments per anar-se
adaptant a un entorn dinàmic en què els canvis es produeixen molt ràpidament.

A continuació s’indiquen els principals tipus d’establiments comercials en règim
de lliure servei:

• Autoserveis. Són establiments de petites dimensions, entre 40 i 400 m2, on
només hi sol haver una caixa i el seu assortiment està format, bàsicament,
per productes d’alimentació i drogueria.
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• Basars. El terme basar és d’origen àrab i s’utilitza per designar un
establiment comercial que ven diferents tipus de productes durables. Tradi-
cionalment, el basar abastava uns carrers determinats on es venien productes
molt diferents, tal com segueix passant actualment a molts països àrabs. La
seva superfície de venda pot ser petita o mitjana, estan orientats al preu i el
seu assortiment, de qualitat mitjana-baixa, és molt heterogeni. L’exemple
característic són els establiments comercials, molts d’ells regentats per
persones d’origen asiàtic, on es pot trobar infinitat de productes de ferreteria,
parament de la llar, papereria, objectes de decoració, joguines, productes de
neteja, etc.

• Botigues de conveniència. Aquesta fórmula comercial s’ha desenvolupat
considerablement a les grans ciutats. Són botigues petites situades en
zones concorregudes, amb tràfic rodat o de vianants, i amb un ampli horari
d’obertura. El seu assortiment està format essencialment per un nombre
moderat de productes d’alimentació, begudes, tabac, basar, etc. a un preu
mitjà-alt. Els horaris, més amplis que en altres establiments comercials,
la proximitat i la facilitat de compra són els atractius principals d’aquest
format comercial per als clients. La seva clientela és majoritàriament gent
jove i de mitjana edat, menys sensible al preu que no pas els clients d’altres
establiments d’alimentació, per això els marges d’aquestes botigues són
més alts que els dels supermercats convencionals. També es poden trobar
botigues d’aquestes característiques fora dels nuclis urbans, en estacions de
servei, on es combina la venda de combustibles amb productes tan variats
com els d’alimentació, begudes, pa, llaminadures, premsa, etc. Alguns
exemples de botigues de conveniència són OpenCor, Depaso i 7eleven.

• Botigues de descompte. Aquests establiments comercials es caracteritzen
per una oferta limitada de productes a preus baixos i un control molt rigorós
dels costos (poc personal, escassa ambientació del punt de venda, etc.). El
seu assortiment està format per productes d’alimentació, drogueria i basar,
amb pocs articles de primeres marques i molts de la marca del distribuïdor.
Es poden distingir dos tipus de botigues de descompte: descompte gran
(hard discount) i descompte petit (soft discount). Un exemple de botiga
de descompte gran és Lidl, que ofereix poca varietat de productes a preus
molt baixos; en canvi, els establiments Dia (petit descompte) ofereixen un
descompte més moderat però disposen de més varietat de productes de
primeres marques i preus molt baixos en els articles de la seva pròpia marca.

• Supermercats. Són establiments comercials que venen sobretot productes
d’alimentació (aproximadament el 70% de les vendes), tot i que també
disposen d’altres productes, com ara drogueria i perfumeria. Els supermer-
cats convencionals disposen de diverses seccions amb una àmplia gamma
d’alimentació i altres productes relacionats. Generalment, la seva estratègia
es basa en marges de benefici molt ajustats però amb una alta rotació
d’inventaris. Solen estar localitzats dins de les trames urbanes o molt a
prop, i la seva superfície de venda oscil·la entre els 400 i els 2.500 m2.
Els supermercats tenen una competència molt intensa, sobretot amb els
hipermercats, però els seus punts forts són la proximitat al client, preus
molt ajustats i promocions contínues. Algunes ensenyes que hi ha al nostre
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país amb d’aquest format són: Eroski-Caprabo, Bonpreu, Esclat, Consum,
Mercadona, SuperCor i Condis (entre les nacionals) i Carrefour i Alcampo
(d’origen francès).

• Hipermercats. s diferencien dels supermercats convencionals pel fet que
tenen una superfície de venda superior als 2.500 m2, disposen d’amplis
aparcaments i ofereixen altres serveis complementaris. El seu assortiment
està format per una àmplia gamma de comestibles i productes no alimentaris
(tèxtil, parament de la llar, electrodomèstics, bricolatge, etc.). Normalment
estan situats als afores de les grans ciutats, en locals comercials molt grans,
la qual cosa els permet reduir costos i incrementar l’eficiència de la seva
gestió. Hi ha molts consumidors que prefereixen desplaçar-se a distàncies
més grans per poder fer les compres de diferents tipus de productes en un
sol establiment. La majoria de grans centres comercials, que aglutinen
diversos tipus d’establiments, inclouen un hipermercat en la seva variada
oferta comercial i de lleure (cinemes, restaurants, etc.).

• Grans superfícies especialitzades. Es tracta d’establiments comercials
de gran format, també coneguts com a category killers, especialitzats en
una categoria de productes molt concreta, de la qual ofereixen el màxim
nombre possible de referències, és a dir, tenen un assortiment estret però
molt profund. La seva política comercial es basa a vendre grans quantitats
de productes, amb marges molt petits, per aconseguir un alt grau de domini
de la categoria seleccionada. A la llarga pot arribar a forçar els seus
competidors a abandonar el negoci, d’aquí el seu nom en anglès. La seva
aparició va coincidir amb l’augment de la despesa familiar en productes
de lleure, cultura i equipament de la llar. Normalment es tracta d’empreses
internacionals que operen en el sector de la distribució de productes com ara
bricolatge, joguines, mobiliari, equipament per a la pràctica d’esports, etc.
Alguns exemples de grans superfícies especialitzades són: Leroy Merlin,
Bauhaus, Aki, Toys ‘R’ Us, Ikea, Fnac i Decathlon, entre d’altres.

• Cash and carry. És un format d’establiment de vendes a l’engròs adaptat a
les necessitats d’alguns establiments de comerç al detall i del sector Horeca
(hotels, restaurants i cafeteries). Es dirigeix únicament a professionals i
operen en règim de lliure servei, tot i que també solen acceptar clients
que siguin grans consumidors, com ara institucions o centres educatius. A
diferència del que és el procediment convencional de fer una comanda al
majorista, perquè la transporti i la lliuri en el comerç detallista, en aquest
cas és el client detallista qui es desplaça fins a l’establiment comercial
majorista, tria els articles que necessita, els paga i els transporta fins al seu
establiment. En definitiva, es tracta d’establiments majoristes que no venen
als consumidors finals, amb una política comercial basada en el preu i les
contínues ofertes, que coneix molt bé els seus clients, el seu consum i les
seves necessitats. Alguns exemples de cash and carry per a majoristes són
Makro, Gros Mercat i Puntocash, entre d’altres.

• Outlets. Aquest concepte d’establiment comercial va néixer durant la
dècada dels noranta, pensat per a la venda d’estocs de fabricants, centrat
exclusivament en la venda de roba i ubicat en grans espais fora dels centres
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urbans. Avui dia ja s’han expandit a altres sectors de béns de consum i
han traslladat aquest concepte de botiga al centre de les ciutats. Poden
oferir productes d’una o més marques a un preu promocional. En alguns
casos, els outlets s’especialitzen en una determinada marca, i altres vegades
estan orientats a un tipus de producte (calçat, roba, abrics, etc.) i ofereixen
una àmplia gamma de diferents fabricants. Habitualment, aquest tipus
de botigues ofereixen productes en promoció i amb descomptes. Poden
ser articles d’una altra temporada (excedents), i també hi ha outlets que
ofereixen articles de segona selecció, com ara alguna petita tara. Això és el
que permet que els preus siguin més baixos en comparació de les botigues
habituals.

• Botigues temporals (pop-up stores). És el terme anglès que s’utilitza per
definir un espai comercial que té una data de caducitat des del mateix
moment en què neix. Són espais en els quals no tan sols es pretén
vendre un producte, sinó que també pretenen aconseguir la diferenciació
i l’exclusivitat. L’objectiu d’aquestes botigues temporals, per tant, està
enfocat a la promoció i el branding (creació i construcció d’una marca) d’un
determinat producte o marca. La moda i l’art són alguns dels sectors, tot
i que no els únics, en els quals s’utilitza més aquesta estratègia, que té per
objectiu aconseguir la màxima visibilitat amb la mínima inversió.

Venda mixta

Els establiments comercials classificats com a sistemes de venda mixta són punts
de venda que disposen d’unes zones de venda en règim de lliure servei i unes altres
zones amb venda assistida (amb dependents).

Formen part d’aquest tipus d’establiments comercials els grans magatzems, els
centres comercials i els magatzems populars.

• Grans magatzems. Es tracta d’establiments comercials de gran format,
organitzats per departaments, que ofereixen una extensa varietat de béns i
molts serveis; per tant, el seu assortiment és molt ampli i molt profund. Tot
i que els seus preus són una mica elevats, ofereixen un nivell mitjà-alt de
qualitat i realitzen moltes campanyes de promoció, amb una gran varietat de
serveis addicionals (assessorament, tax-free per a turistes estrangers, crèdit,
trameses a domicili, etc.). En els grans magatzems hi podem trobar des
dels productes més quotidians fins a les marques més exclusives. Solen
estar ubicats als centres de les grans ciutats, en zones molt concorregudes,
i al nostre país només hi ha una empresa que actua en aquest sector: El
Corte Inglés. Alguns grans magatzems molt coneguts en altres països són
Galeries Lafayette Haussmann (París) i Harrods (Londres).

• Centres comercials. Es tracta d’espais on es concentra una gran oferta
comercial amb l’objectiu de fer-los molt atractius per al públic. Un centre
comercial pot estar en un o en diversos edificis, però està format per
establiments comercials independents, planificats i desenvolupats seguint
un criteri d’unitat, i que disposen d’una imatge i una gestió conjunta. A
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moltes ciutats, el comerç tradicional a peu de carrer està seguint l’exemple
dels centres comercials per reinventar-se, la qual cosa dóna lloc als centres
comercials urbans o oberts, concentracions d’establiments comercials mit-
jançant associacions. De vegades, per designar els grans centres comercials
s’utilitzen els termes anglesos big-box store, mall o shopping mall.

Establiments comercials sense punt de venda físic

Quan es parla de la venda sense establiment comercial es fa referència, d’una
banda, a la venda ambulant, amb unes característiques similars a les de la venda
tradicional. De l’altra, també es fa referència a les vendes que es fan en llocs
diferents dels establiments comercials físics.

Així doncs, aquest tipus de venda pot ser ambulant, quan el venedor es desplaça al
domicili del client (porta a porta, reunions, presentacions en llocs de treball, etc.)
i també es poden fer vendes a distància, quan el client no s’ha de desplaçar a un
punt de venda físic (per televisió, per catàlegs, per Internet, etc.)

El principal avantatge d’aquest tipus de venda és que el consumidor pot comprar
còmodament des del seu domicili sense haver de desplaçar-se a un establiment
comercial, estalviant-se temps i molèsties.

Els sistemes més habituals de venda fora d’establiments comercials són:

• Venda a distància. La venda a distància és la forma de distribució
comercial detallista que es porta a terme amb l’oferta prèvia feta entre
persones distants, per qualsevol mitjà de comunicació social i de transmissió
electrònica, posant en coneixement dels consumidors la forma d’efectuar
les seves comandes. Alguns exemples de vendes a distància són: les vendes
per correspondència o per catàleg, les vendes per televisió, les vendes per
telèfon (telemàrqueting) i les vendes a través d’Internet (comerç electrònic).

• Venda automàtica. És aquella que posa a disposició del consumidor el
producte o servei perquè aquest l’adquireixi mitjançant l’accionament de
qualsevol tipus de mecanisme i el dipòsit previ del seu import. En la
venda automàtica, els productes s’han d’exhibir o bé s’han d’identificar al
comprador de manera inequívoca, especificant visiblement a l’exterior les
dades següents: la identitat de l’oferidor, el preu a satisfer i l’adreça on
s’atendran les possibles reclamacions.

• Venda ambulant. És la que es fa fora d’un establiment comercial perma-
nent, en llocs autoritzats i en instal·lacions desmuntables o transportables,
incloent-hi els vehicles. Les persones que exerceixin la venda ambulant
han de tenir exposades, de forma fàcilment visible per al públic, les seves
dades personals i el document en què consti la corresponent autorització
municipal, així com una adreça per efectuar possibles reclamacions. Els
ajuntaments poden autoritzar la venda no sedentària als seus municipis, en
zones i llocs determinats prèviament, i establir-ne, així mateix, el nombre
total de llocs permesos i les dimensions. L’autorització de l’ajuntament es
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concedirà per un temps no superior a un any. Solament pot ser revocada per
l’incompliment de la llei vigent i de les ordenances municipals, i no dóna
dret, en aquests casos, a indemnitzacions ni compensacions de cap mena.

• Venda a domicili. La venda s’efectua en el domicili dels consumidors o
en el domicili de les empreses compradores; per tant, existeix una relació
personal entre el venedor i el comprador. El articles més venuts per aquest
sistema són: llibres, petits electrodomèstics, cosmètics, productes de neteja,
etc., que generalment no es troben en punts de venda físics. El principal
inconvenient és el preu, que acostuma a ser alt, ja que l’empresa venedora
ha de fer-se càrrec de les despeses de l’equip de venedors que es desplaça als
domicilis dels compradors. Les vendes en reunions consisteixen a buscar
una persona que col·labori i organitzi una reunió en el seu domicili amb
veïns i amics perquè el venedor de l’empresa pugui fer una demostració dels
productes. Les comandes s’efectuen en la mateixa reunió i els productes
es lliuren més tard. L’organitzador de la reunió acostuma a rebre un
regal o un percentatge de les vendes. En les presentacions en llocs de
treball, el venedor organitza una reunió en el lloc de treball dels compradors
potencials, en què presenta el producte. Normalment compensen el temps
que dedica el comprador a escoltar-los amb un petit regal.

2.2 Variables a considerar per a la implantació d’un establiment
comercial

Un dels aspectes més importants per a l’obertura d’un establiment comercial
detallista és la decisió de l’emplaçament. Per això, és convenient dur a terme
un procés d’anàlisi i valoració de la demanda del mercat geogràfic més pròxim
de l’empresa detallista per, posteriorment, fer la delimitació de l’àrea comercial
específica i la valoració del seu potencial de vendes. Aquest procediment permetrà
fer una avaluació de les diferents possibilitats d’emplaçament per, finalment,
escollir el més adequat.

Però més enllà de l’entorn físic de l’establiment comercial i de la seva ubicació,
que tindrà uns efectes o uns altres sobre el negoci, cal tenir en compte i conèixer
a fons l’entorn socioeconòmic en el qual es desenvoluparà l’activitat.

La decisió d’emprendre un negoci requereix prendre una sèrie de decisions per
a les quals és imprescindible disposar d’informació. Una de les primeres accions
que ha de dur a terme la persona emprenedora és l’anàlisi, tant interna com externa,
que li permetrà definir la seva posició estratègica.

L’anàlisi interna permet identificar i descriure les variables o els aspectes clau
sobre els quals es concentren els punts forts i els punts dèbils de l’empresa o
de l’emprenedor. Aquesta anàlisi requereix la recollida d’informació relacionada
amb les variables internes, és a dir, les que pot controlar l’empresa o l’emprene-
dor, com ara les variables relacionades amb les àrees següents:
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• Direcció i organització: estil de direcció, estructura organitzativa, sistemes
de planificació i control, sistemes d’informació i presa de decisions, cultura
empresarial, etc.

• Financera: estructura financera, cost del capital, rendibilitat de les inversi-
ons, solvència financera, costos financers, etc.

• Comercial (l’activitat d’un establiment detallista): quota de mercat, carac-
terístiques dels productes, imatge de l’establiment, publicitat i promoció,
etc.

• Recursos humans: personal del punt de venda, sistemes de retribució i
d’incentius, clima social (conflictivitat, absentisme, etc.), nivell de forma-
ció, grau de participació, etc.

• Tecnològica: tecnologia disponible, grau d’utilització de les TIC, etc.

L’anàlisi externa permetrà identificar les variables de l’entorn que condicionaran
l’activitat i a les quals caldrà adaptar-se, aprofitant les oportunitats que sorgeixin i
compensant les possibles amenaces. L’anàlisi de l’entorn general ha de permetre
fer un diagnòstic de la situació, actual i futura, d’aquest entorn per detectar les
oportunitats i les amenaces amb l’objectiu de preveure diferents escenaris i formes
d’actuació. En funció de la magnitud i la complexitat de l’entorn, s’hauran de
definir els límits de l’entorn que es vol analitzar, segons les característiques de
l’establiment comercial i les variables que es consideren més significatives. L’a-
nàlisi de l’entorn global no serà el mateix per a un gran establiment comercial que
per a un petit comerç, ja que la seva àrea d’influència i les seves característiques
són molt diferents.

En aquest context, l’entorn es pot definir com el conjunt d’elements externs
al comerç que influeixen o poden arribar a influir sobre el desenvolupament
de l’activitat comercial. Per tant, fa referència a aspectes tan variats com
les normatives i disposicions legals que regulen l’activitat comercial, la
conjuntura econòmica, les condicions del barri on se situa el comerç o el
poder adquisitiu dels seus habitants.

La persona que emprèn l’obertura d’un comerç al detall ha d’entendre les dinàmi-
ques de l’entorn general, que afecta totes les empreses sigui quin sigui el sector,
i les de l’entorn específic, que concerneix les empreses d’un determinat sector o
activitat.

Per analitzar l’entorn general s’utilitza l’anàlisi PEST, mitjançant el qual es poden
definir diferents escenaris en els quals es pot trobar l’empresa. Consisteix a definir
quins són els canvis que es poden produir i preveure les maneres com l’empresa
s’hi podrà adaptar. A partir d’aquestes previsions es podran determinar futures
estratègies d’actuació.

Cal definir quin tipus de variables s’han de considerar en l’estudi de l’entorn
general mitjançant l’anàlisi PEST. Tot i que no hi ha un consens general sobre
quines han de ser les variables externes o dimensions de l’entorn, sí que hi ha un



Polítiques de màrqueting 56 Organització comercial

cert acord en agrupar-les en les dimensions les inicials de les quals s’utilitzen per
formar la paraula PEST: politicolegal, econòmica, sociocultural i tecnològica:

• Politicolegal: té en compte els factors legals, administratius i normatius que
regulen l’entorn on s’opera (impostos, condicions laborals, salaris mínims,
medi ambient, protecció dels consumidors, subvencions i ajuts públics, etc.

• Econòmica: es refereix al sistema econòmic i a la conjuntura on es desen-
volupa l’activitat i està determinada pels principals indicadors econòmics
(poder adquisitiu, inflació, atur, productivitat, tipus d’interès, etc.).

• Sociocultural: té en compte les creences, els valors, les actituds i les formes
de vida de les persones que són clients potencials de l’establiment comercial
(demografia, cultura, educació, religió, ètnies, opinions i actituds, patrons
de conducta, etc.).

• Tecnològica: és el context científic i tecnològic que pot contribuir a evitar
l’obsolescència i a promoure la innovació amb nous productes o tècniques
millorades (noves tecnologies, comerç electrònic, sistemes de pagament
electrònic, programari per a la gestió del punt de venda, etc.).

Cadascuna d’aquestes dimensions es concreta mitjançant un conjunt de variables
o factors clau que identifiquen els aspectes més importants que s’han de tenir en
compte en la seva anàlisi.

L’entorn específic està format pel conjunt d’elements que tenen una influència
concreta sobre uns determinats establiments comercials, d’una determinada acti-
vitat o bé d’un sector específic. Un entorn específic, per exemple, seria el que
afecta el sector de les botigues de roba, el dels restaurants o el de les papereries.
En l’anàlisi de l’entorn específic cal tenir en compte i recollir informació sobre:

• Clients: tant els realment factibles com els potencials, tractant d’analitzar-
los a partir de variables quantitatives i qualitatives, amb l’objectiu de
conèixer les diferents tipologies i les seves particularitats per poder definir
millor com arribar-hi.

• Proveïdors: cal identificar tots els proveïdors potencials i conèixer les
condicions que ofereixen per poder determinar quin s’adapta millor a les
necessitats de proveïment de l’establiment comercial.

• Competidors: s’han de conèixer els establiments que ja representen com-
petència i també els potencials, és a dir, els que poden arribar a ser-ho. Un
estudi acurat pot permetre incorporar noves maneres de treballar i evitar
problemàtiques.

• Productes i comerços substitutius: cal determinar quins altres productes
i quins altres establiments poden cobrir les mateixes necessitats de les
persones i analitzar el tipus d’amenaça que representen.

Una anàlisi detallada i profunda, tant de l’entorn general com específic del futur
establiment comercial, pot contribuir enormement a l’èxit del negoci, però també
pot representar un cost elevat o un gran esforç personal.
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Per evitar costos massa elevats, hi ha mecanismes de recerca d’informació que
poden aportar un bon grau de coneixement; per exemple, es pot consultar els
establiments comercials existents i a les associacions de comerciants, fer servir
bases de dades estadístiques oficials com les de l’INE (www.ine.es) o les de
l’IDESCAT (www.idescat.net), consultar altres fonts d’informació econòmica
sectorial com els anuaris econòmics d’algunes entitats financeres o fer enquestes
i treballs de camp entre els comerços de l’entorn, que són tasques que gairebé no
comporten cap despesa i poden ser de gran ajuda.

Una anàlisi interna i externa acurada ens permetrà fer una reflexió estratègica que
ha de permetre definir la idea de negoci i el pla de màrqueting. Aquesta reflexió
és prèvia a l’elaboració del pla d’empresa i, en cap cas, substitueix la necessitat
d’elaborar aquest pla.

El pla d’empresa és un document que detalla el projecte d’una nova
empresa, tenint en compte tots els documents rellevants, els recursos
necessaris i les accions que cal dur a terme per a la seva posada en marxa.

Aquest pla té una doble utilitat. Internament, per als emprenedors, ajuda a ordenar
les idees, serveix per planificar i pensar anticipadament en el nou negoci, i permet
preveure on poden sorgir problemes i tenir previstes solucions o alternatives
d’actuació. També serveix per tenir una visió global del projecte i de guia per
a cadascuna de les fases del procés de creació de l’empresa. D’altra banda,
externament, el pla d’empresa serveix per donar a conèixer el projecte amb
l’objectiu d’aconseguir finançament, negociar amb els futurs proveïdors, establir
acords i aliances, etc.

A més a més, el pla d’empresa contribueix a reduir considerablement el risc de
fracàs perquè permet esbrinar quines són les oportunitats de negoci i quins són els
mercats atractius per a l’empresa, així com fer una previsió detallada dels costos i
la rendibilitat.

El pla d’empresa inclou informació sobre els promotors, la idea de negoci, la
forma jurídica de constitució, l’organització i gestió, el procés de producció
i qualitat (si es tracta d’una empresa productora), la comercialització i el pla
economicofinancer.

El pla d’empresa abasta el conjunt de la companyia i va més enllà del que és
estrictament l’establiment comercial o el punt de venda. Tanmateix, els objectius
que ara ens ocupen són els que es refereixen estrictament a un establiment
comercial, i per això ens centrarem en el pla estratègic del punt de venda.

El pla estratègic del punt de venda o pla estratègic de retail (PER) és
el document que serveix per definir els objectius de l’establiment comercial,
la diferenciació respecte a la competència i la conceptualització del punt de
venda.

Una de les primeres qüestions que cal abordar quan es vol obrir un establiment
comercial és descriure quina és la idea de negoci, quina és l’oportunitat que s’ha

A la unitat “Pla de
màrqueting” es treballa a
fons el pla d’empresa o de
negoci.
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detectat, quines són les necessitats que té el mercat objectiu i si s’oferirà alguna
especialització concreta.

Quan es tracti d’una activitat que ja hagi estat iniciada i es produeixi un traspàs,
caldrà plantejar-se les mateixes qüestions, però, evidentment, tenint en compte la
història que ja té l’establiment comercial: com és, com el veu la clientela, quines
coses voldríem canviar per adaptar-lo al que es pretén oferir, etc.

El pla estratègic del punt de venda serveix per respondre les preguntes necessàries
per a la gestió de l’establiment comercial, assegurant la coherència entre els
elements de comunicació i garantint la consistència de la idea de negoci.

Les preguntes essencials que ha de respondre el pla estratègic del punt de venda
són:

• Qui som i què volem comunicar?

• A qui ens dirigim?

• Quina és la nostra competència?

• Quin és el benefici bàsic diferencial que oferim?

Però també ha de permetre contestar altres preguntes, com ara:

• Què vendrem i per què?

• Quins serveis oferirem a la clientela i com ho farem?

• A quins preus vendrem?

• Com estructurarem l’oferta de productes i serveis?

• Quins missatges volem transmetre?

• Com volem que ens identifiquin els clients?

• Com serà l’ambient de la botiga?

• Com organitzarem l’espai del punt de venda?

• Com serà el procés de compra per a la clientela?

La resposta a totes aquestes preguntes ha de ser clara i concisa; si no és així,
no s’aconseguirà captar l’interès dels clients potencials i, per tant, l’establiment
comercial no serà considerat com una alternativa de compra per part del públic
objectiu. El pitjor obstacle per a un establiment comercial és no estar present en
la ment dels possibles clients, de manera que si no s’aconsegueix aquest objectiu
les possibilitats d’èxit o supervivència són mínimes.

És fonamental crear un concepte d’establiment comercial consistent i coherent; en
definitiva, competitiu.
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La ubicació de l’establiment comercial és una de les decisions clau per a l’èxit o el
fracàs, per això no es pot decidir fins que no estigui molt clar quin és el concepte
de negoci, quin és el posicionament esperat, com és la clientela, on viu, on compra,
etc. A part de la primera ubicació també cal definir, si hi ha la possibilitat
d’expandir-se, mitjançant quina fórmula es pot dur a terme (franquícies, botigues
pròpies, etc.) i quines zones geogràfiques es poden considerar.

El producte o l’objecte de comerç pot determinar, en gran mesura, la seva
localització. Tot i que pot semblar que la majoria de comerços només té sentit
dins d’una població, en alguns casos aquesta necessitat d’ubicació prioritària pot
ser menys important. En tot cas, quan es planteja l’obertura d’un establiment
comercial al detall s’han de tenir en compte els aspectes següents:

• Proximitat dels clients i del mercat objectiu. Aquesta és una qüestió
especialment crítica per a molts tipus d’establiments comercials. No només
cal que estiguin a prop dels clients, sinó que han de situar-se prioritàriament
on es trobin aquests, per exemple a les zones residencials o a les zones
comercials properes als nuclis residencials. Seria el cas dels establiments co-
mercials que venen productes de primera necessitat, com ara l’alimentació
(fleques, queviures, fruiteries, carnisseries, peixateries, etc.). D’altra banda,
les botigues especialitzades es poden permetre ubicacions més allunyades
dels nuclis residencials, perquè, per la seva naturalesa o el tipus de producte
i la clientela, tenen una certa capacitat d’atracció amb independència de la
seva localització. Normalment són establiments comercials de productes
de compra esporàdica, a diferència dels productes de primera necessitat de
compra quotidiana.

• Entorn normatiu i legal. El comerç al detall és una activitat amb
normatives específiques que cal tenir en compte en el moment de plantejar la
idea de negoci. Els requisits legals i la normativa sobre horaris comercials,
entre d’altres, poden limitar les possibilitats d’ubicació d’un establiment
comercial. És el cas, per exemple, de les farmàcies, que no poden situar-se
a menys d’una determinada distància les unes de les altres. Per tant, convé
tenir present des del principi l’entorn normatiu i legal, ja que a vegades pot
suposar costos addicionals o retards en l’obertura. Un cas similar seria el
dels establiments comercials franquiciats, que han de complir unes normes
específiques imposades per la franquiciadora, la qual ha d’aprovar, entre
d’altres, la ubicació dels nous establiments.

• Proximitat dels proveïdors. Situar-se prop dels proveïdors pot suposar
unes millors condicions en els terminis de lliurament, la minimització
dels costos de transport i la possibilitat d’una reacció més immediata
en situacions imprevistes. Aquesta és una qüestió que cada vegada té
més importància per la proliferació de conductes de consum responsable,
com ara el consum de proximitat o de quilòmetre zero, iniciatives per
promocionar la compra i el consum de productes produïts a l’entorn més
immediat. L’opció pel consum de proximitat suposa consumir productes i
serveis fets al nostre entorn territorial més pròxim, la qual cosa contribueix
a reforçar l’economia local i a reduir la despesa energètica que suposa el
transport de llarga distància.

El posicionament és un
factor clau, ja que
condiciona la forma com
ens dirigim a la clientela,
com ens situem al mercat i
com ens relacionem amb la
competència.
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A l’apartat “Entorn,
urbanisme i

característiques de la
zona” de la unitat

s’analitzen altres factors
que condicionen la

ubicació d’un establiment
comercial.

• Proximitat dels competidors. Situar-se o no a prop dels competidors és
una qüestió que depèn del sector; per exemple, en el cas de les botigues
de roba o de moda és habitual que hi hagi una forta concentració. Quan
els consumidors compren aquest tipus de producte solen anar a zones on hi
ha més varietat d’establiments, i per tant en aquest cas és més interessant
estar a prop dels establiments comercials competidors. El mateix succeeix
amb botigues d’objectes de decoració, mobles, complements per a la llar
i antiguitats, perquè els consumidors prefereixen desplaçar-se a una zona
que concentri una àmplia oferta, amb un ventall més ampli de possibilitats
d’elecció.

D’entre els aspectes que condicionen la selecció de la localització d’un establiment
comercial al detall el més rellevant és, sens dubte, la proximitat física de la clien-
tela potencial, sense tenir en compte, òbviament, les vendes a través d’Internet.

Evidentment, en el moment de decidir específicament el local on s’instal·larà
l’establiment comercial també hi influeixen altres factors, com ara l’estructura del
local, el cost, el règim d’ús (propietat o lloguer), etc.

2.2.1 Tipus de clients i necessitats

Ens trobem en un mercat cada vegada més global, amb una gran saturació de
l’oferta que dóna més possibilitats d’elecció al client i un accés més fàcil i
econòmic a molta informació, la qual cosa li permet conèixer el que s’ajusta més
a les seves necessitats.

Els factors principals d’aquesta tendència del mercat i el canvi de relació amb el
client es concreten en:

• Els mitjans de comunicació perden la seva capacitat d’influència.

• Cada cop hi ha més informació i és més fàcil que el client es perdi davant
d’aquest bombardeig massiu.

• Disminueix la fidelitat a les empreses i a les marques.

• Apareixen altres mitjans de comunicació que fan possible noves formes
d’establir relacions més personalitzades (tecnologia).

• Els sistemes de venda i distribució evolucionen, són molt més eficients i,
malgrat que allunyen el productor del client final, enforteixen la figura del
distribuïdor.

Aquest context ha propiciat el canvi de posició del client davant de les empreses,
de manera que, en termes generals, ens trobem davant de clients amb:

• Més poder de negociació.
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• Més informació.

• Més oferta a la seva disposició.

• Més possibilitats d’elecció i, per tant, d’establir relacions durables i fidels
entre l’empresa i el client.

A les empreses que volen seguir essent competitives, davant d’aquesta situació,
se’ls demana un apropament als clients, una personalització de la relació, que els
escolti, els entengui i s’hi adapti ràpidament, tant a les necessitats presents com a
les futures que vagin sorgint.

Una de les principals oportunitats de les petites i mitjanes empreses (pimes),
com és el cas de la majoria d’establiments comercials, és la capacitat d’establir
relacions més pròximes amb el client, que possibiliten conèixer-los de més a prop
i personalitzar la relació. Les pimes es caracteritzen per la flexibilitat a l’hora de
respondre les demandes dels clients i les seves necessitats.

Anys enrere, el botiguer de la cantonada coneixia a la perfecció cadascun dels seus
clients, les seves necessitats i preferències, i a través d’aquesta relació era capaç
de generar un procés de fidelització basat en aspectes emocionals.

Així doncs, els avantatges competitius de les pimes respecte a les grans corporaci-
ons són el coneixement del client, la flexibilitat d’adaptar-se a les seves necessitats
i la capacitat de respondre als seus requeriments. Per beneficiar-se d’aquests
avantatges, les pimes comencen a implantar eines tecnològiques que fins fa poc
només es podien permetre les grans empreses, ja que requerien grans inversions en
tecnologia: solucions per a la gestió de la relació amb els clients que fan possible
obtenir la màxima informació sobre els clients amb l’objectiu final d’oferir-los un
tracte diferenciat.

Aprofundir en el coneixement dels clients i arribar a comprendre el seu compor-
tament permet identificar els clients potencials. Aquests poden ser particulars
(consumidors finals), dels quals caldria definir-ne el perfil (sexe, edat, estat
civil, poder adquisitiu, nivell cultural, localització geogràfica, hàbits de compra
i de consum, entre d’altres); però, segons el tipus de comerç, també poden ser
empreses, administracions públiques, associacions, fundacions i altres entitats.
En tot cas, siguin d’un grup o de l’altre, convé determinar qui són, on són, què
necessiten, què demanen, en què basen les seves decisions de compra i quines
millores, respecte a la competència, esperen que els oferim.

Per identificar els clients s’han de respondre les preguntes següents:

• Qui compra? Característiques personals.

• Per què compra? Motivacions.

• Què compra? Productes i marques.

• Com compra? Busca el producte o compra el que se li ofereix.

• Quant compra? Quantitats.
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• On compra? Establiments, context i distància.

• Quan compra? Moment i horari.

Si es tracta d’identificar la clientela potencial, cal definir-la de la forma més precisa
possible per concretar el seu perfil, per exemple, a partir de les preguntes següents:

• Qui són els clients potencials?

• Quina llengua o llengües oficials a Catalunya parlen?

• Quantes persones són?

• On es localitzen?

• Quin és el seu poder adquisitiu?

• Quines són les seves necessitats i motivacions de compra?

• Quins productes/serveis estan comprant actualment?

• Quins són els seus motius principals per comprar els nostres productes/ser-
veis?

Com podeu veure, una primera classificació dels clients té en compte la seva
relació, actual o futura, amb l’empresa. Segons aquest criteri podem distingir
entre els clients actuals i els clients potencials:

• Clients actuals o reals: són els clients (persones o organitzacions) que fan
les seves compres de manera periòdica o que ho han fet recentment. Aquests
clients són els que generen el volum de vendes actual; per tant, són la font
d’ingressos de l’empresa en aquest moment i els que determinen la quota
de participació de l’empresa o de l’establiment comercial en el mercat.

• Clients potencials: són els clients (persones o organitzacions) que, en
aquest moment, no fan les seves compres a l’empresa però que podrien fer-
ho en el futur perquè tenen la predisposició per fer-ho, el poder adquisitiu i
la capacitat per decidir-ho. Aquests clients són els que podrien generar un
determinat volum de vendes en el futur (a curt, mitjà o llarg termini) i, per
tant, se’ls pot considerar com una possible font d’ingressos futurs.

Aquesta primera classificació és molt bàsica però és fonamental per planificar
i implementar activitats mitjançant les quals l’empresa pugui aconseguir dos
objectius molt importants:

• Mantenir els clients actuals.

• Identificar els clients potencials i convertir-los en clients actuals.
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Òbviament, cadascun d’aquests dos objectius requereix un grau d’esforç i una
quantitat de recursos diferents. Així doncs, tot i que pot semblar una classificació
massa evident, cal considerar-la com a decisiva per a l’èxit de l’empresa o
de l’establiment comercial, sobretot quan es tracta de mercats amb una forta
competència.

Una segona classificació, a partir dels clients actuals i dels clients potencials,
consisteix a dividir-los segons el seu grau d’implicació, la freqüència o el volum
de compra, el grau d’influència i el grau de satisfacció.

Quan es considera el grau d’implicació es distingeix entre:

• Clients actius: són els que actualment estan fent compres o han comprat
dins d’un període de temps curt.

• Clients inactius: són els que varen fer la seva última compra temps enrere
i que, possiblement, se n’han anat a la competència perquè poden estar
insatisfets o bé perquè ja no necessiten els nostres productes o serveis.

Aquesta classificació és útil per dues raons:

• Permet identificar els clients que actualment estan fent compres a l’empresa
o a l’establiment comercial i, per tant, requereixen una atenció especial per
tal de retenir-los, atès que són els que generen els ingressos que té l’empresa.

• Permet identificar els clients que per algun motiu ja no compren a l’empresa
o a l’establiment comercial i que, per tant, requereixen accions específiques
per determinar les causes del seu allunyament per intentar recuperar-los.

Si es té en compte la freqüència de compra dels clients actius, es distingeix entre:

• Clients de compra freqüent: són els que fan les compres de manera
repetitiva i sovint, o bé que l’interval de temps entre una compra i una
altra és més curt que el de la majoria de clients. Aquest tipus de client, en
general, està satisfet amb els productes o serveis que li ofereix l’empresa o
l’establiment comercial; per tant, és fonamental no desatendre’ls i mantenir-
hi una relació personalitzada que els faci sentir importants i valuosos.

• Clients de compra habitual: són els que fan les compres amb una certa
regularitat perquè estan satisfets amb l’empresa i els productes o serveis.
Per tant, és recomanable oferir-los una atenció acurada per incrementar el
seu grau de satisfacció i intentar incrementar la seva freqüència de compra.

• Clients de compra ocasional: són els que fan compres de tant en tant o
una sola vegada. Per determinar el motiu d’això és recomanable que, cada
vegada que un nou client faci la seva primera compra, se li demanin algunes
dades que permetin contactar-hi en el futur; així, si no torna a comprar es
podrà esbrinar el motiu i com es pot solucionar o canviar la situació.

Quan es té en compte el volum de compra dels clients actius, es pot distingir
entre:
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• Clients de volum alt de compra: són els que fan compres més grans
que la majoria dels altres clients, de manera que la seva participació
en el volum de vendes totals de l’empresa pot assolir percentatges molt
elevats. Normalment són molt pocs els clients d’aquest tipus i estan molt
satisfets amb els productes i els serveis que se li proporcionen. Per tant, és
fonamental preveure accions amb un alt grau de personalització perquè se
sentin valorats i es puguin retenir.

• Clients de volum mitjà de compra: són els que fan compres d’un volum
al voltant de la mitjana general de l’empresa o de l’establiment comercial.
Generalment, es tracta de clients satisfets que fan compres de manera
habitual. Per determinar si val la pena cuidar-los perquè es converteixin
en clients de volum alt de compra cal esbrinar la seva capacitat de compra
i de pagament.

• Clients de baix volum de compra: són els que fan compres d’un volum
inferior a la mitjana i, sovint, es tracta de clients de compra ocasional.

Un dels aspectes que cal tenir en compte per a la classificació dels clients
actius, amb independència del volum i de la freqüència de compra, és el grau
d’influència en la societat o en el seu entorn social, ja que això pot suposar que
recomani els productes, l’empresa o l’establiment comercial. Es poden distingir
els tipus de clients següents:

• Clients molt influents: són persones que poden produir una percepció
positiva o negativa sobre un col·lectiu gran de persones. Per exemple, els
esportistes famosos, els actors i les actrius més populars, els empresaris
de renom o les persones que han obtingut algun reconeixement especial.
Aconseguir que aquestes persones siguin clients d’una empresa o d’un
establiment comercial és molt positiu, perquè poden fer recomanacions en
públic. Normalment això només s’aconsegueix amb un nivell molt alt de
satisfacció i a canvi de regalar-los els productes perquè els exhibeixin o bé
pagar-los perquè en facin promoció.

• Clients influents: són els que tenen una determinada capacitat d’influència
en un grup més reduït de persones. Per exemple, els metges que són
considerats líders d’opinió en els cercles científics o d’especialistes. Com
a norma general, aconseguir que aquest tipus de clients recomanin els
productes o l’establiment comercial no és tan complicat ni costós, per això
convé mantenir-los complaguts encara que no sigui rendible, perquè el que
es pretén és que aquests clients influeixin en el seu entorn social.

• Clients amb poca influència: són els que tenen un grau d’influència en el
seu entorn familiar o entre les seves amistats. Per exemple, una dona que és
considerada una excel·lent cuinera entre les seves amistats i familiars, amb
la qual cosa les seves recomanacions sobre aquest tema es tenen molt en
compte. Per aconseguir que aquest tipus de clients recomanin els productes
o l’establiment comercial només cal mantenir-los satisfets.

Si es té en compte el grau de satisfacció, es distingeix entre:
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• Clients complaguts: són els que han percebut els productes, els serveis i/o
l’empresa o l’establiment comercial com a excel·lents, per sobre de les seves
expectatives. Segons Philip Kotler, això genera una afinitat emocional amb
la marca, no tan sols una preferència racional, i comporta una gran lleialtat.
Per mantenir aquests clients en el grau de satisfacció més alt cal oferir-los
un servei molt personalitzat que els sorprengui cada vegada que ens visiten.

• Clients satisfets: són els que han percebut els productes, els serveis i/o
l’empresa o l’establiment comercial d’acord amb les seves expectatives.
Aquest tipus de clients no té gaire predisposició per canviar de marca o
d’establiment comercial, però ho pot fer si troba una oferta millor. És
recomanable intentar incrementar el seu nivell de satisfacció implementant
serveis especials que contribueixin a fer percebre un valor afegit que no
s’esperaven.

• Clients insatisfets: són els que han percebut els productes, els serveis i/o
l’empresa o l’establiment comercial per sota de les seves expectatives; per
tant, no volen repetir una experiència desagradable i opten per una altra
botiga. Si es vol recuperar la confiança d’aquests clients convé conèixer a
fons els motius que han generat la seva insatisfacció per fer les correccions
necessàries. En general, aquest tipus d’accions són costoses perquè s’ha de
canviar una percepció potser molt arrelada tant en l’àmbit conscient com en
el subconscient.

2.2.2 Entorn, urbanisme i característiques de la zona

Catalunya té un model propi de comerç, reconegut internacionalment com a
model d’èxit, en què coexisteixen equilibradament diferents formats de distribució
detallista. Aquest model és també un model de ciutat d’urbanisme compacte i
estructura social cohesionada, on un gran nombre de petites i mitjanes empre-
ses comercials exerceixen una important funció de proveïment i satisfacció de
necessitats diverses des de la proximitat física al ciutadà. Així doncs, el comerç a
Catalunya té una doble funcionalitat: econòmica i social.

Tenint en compte que el comerç és una peça essencial en l’ordenació urbanística,
és convenient conèixer tots els elements urbanístics que condicionen l’activitat
comercial per tal de minimitzar l’impacte negatiu que puguin ocasionar o aprofitar
al màxim les seves potencialitats.

Per tal d’obtenir informació sobre l’urbanisme del territori cal utilitzar les tècni-
ques següents:

• Recerca i anàlisi de fonts secundàries (Administració local, autonòmica i
estatal, així com possibles iniciatives privades d’interès per a la zona) sobre:

– Història de l’urbanisme al territori.

– Vies (tipologia de carrers: de vianants, de prioritat invertida, etc.).
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– Elements d’accés.
– Transports (metro, autobusos, bicicletes, etc.).
– Aparcament (públic i privat): de vehicles, motos, bicicletes, etc.
– Parcs, jardins, zones verdes, etc.
– Enllumenat públic.
– Elements d’atracció (edificis, museus, equipaments, etc.).
– Altres elements de millora del paisatge urbà.

• Observació directa: consisteix a visitar el territori per observar tots els
elements urbanístics i com interactuen les persones en aquest entorn (com
es desplacen, en quin sentit circulen, quins elements dificulten la mobilitat,
disponibilitat de locals, visibilitat i accessibilitat als locals, etc.).

Per determinar l’accessibilitat d’un establiment comercial cal fer una anàlisi
acurada de les vies d’accés, les zones d’aparcament més pròximes, la facilitat
per aparcar vehicles a prop, la facilitat d’accés per als proveïdors (càrrega i
descàrrega) i l’accés al transport urbà (autobús, metro, etc.). És important ana-
litzar detalladament aquestes qüestions perquè, a vegades, la zona és aparentment
accessible però després de l’anàlisi es pot descobrir que hi ha algunes qüestions
que poden disminuir l’accessibilitat, com per exemple carrers d’un sol sentit, pocs
aparcaments, congestió de trànsit, etc. D’altra banda, també és important conèixer
els plans urbanístics que poden afectar la zona per preveure les qüestions que
poden condicionar l’accessibilitat en el futur, com per exemple conversió d’alguns
carrers de zones de vianants, talls de trànsit, modificació del sentit de circulació,
eixamplament de carrers, noves estacions de metro o parades d’autobús, obres
urbanes, etc.

En un mercat amb molta competència és fonamental trobar la millor ubicació per a
un establiment comercial per aconseguir el màxim rendiment i l’èxit empresarial.
Una de les variables que s’han de tenir en compte per a la ubicació d’un establiment
comercial és la seva àrea d’atracció.

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

El geomàrqueting sorgeix de la necessitat de relacionar el màrqueting amb la
geografia, i és la disciplina que permet a l’empresa obtenir informació per a la
presa de decisions.

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

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

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

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

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

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

L’àrea d’atracció teòrica és la zona d’influència que es determina a partir de
l’espai i el temps, és a dir, en funció de la distància que hi ha entre el domicili del
client i l’establiment comercial, o bé del temps que trigaria un client a desplaçar-se
fins a l’establiment comercial. Es poden distingir tres àrees teòriques, tal com es
mostra a la taula 2.2.

Taula 2.2. Àrees teòriques d’atracció d’un establiment o centre comercial

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

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

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

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

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

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

Isòcron és un terme
d’origen grec que significa
‘temps igual’.
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Les tres àrees teòriques d’influència es representen mitjançant cercles concèntrics
al voltant del punt de venda (figura 2.2)

Figura 2.2. Representació gràfica de les zones d’atracció d’un establiment comercial
mitjançant cercles concèntrics

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

Aquesta àrea d’atracció real es pot modificar a partir de circumstàncies favorables
o desfavorables.

Les circumstàncies favorables poden ser:

• Proximitat de concentracions humanes (zones residencials, zones adminis-
tratives, zones industrials, etc.).

• Proximitat de zones comercials.

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

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

Les circumstàncies desfavorables poden ser:

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

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

• Circulació natural i artificial de vianants i vehicles cap a les zones comerci-
als o els punts de venda competidors.
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• Obstacles urbanístics (via ferroviària, carretera amb tràfic intens, carrer
d’un únic sentit de circulació desfavorable, perill per travessar una via, etc.).

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

Els factors de l’entorn que cal tenir en compte per determinar la localització de
l’establiment comercial són:

• Factors relacionats amb la demanda. Quantitat de clients potencials
susceptibles de ser clients reals i estimació de les vendes, és a dir, del mercat
potencial (àrees en què es divideix i segments), estimació de les vendes
(MERCAT POTENCIAL× POSSIBLE PARTICIPACIÓ), creixement espe-
rat del mercat potencial i de les vendes, fluxos o trànsit de vianants (persones
que circulen per la vorera on es troba l’establiment comercial: quantitat,
estrat socioeconòmic i predisposició a la compra).

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

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

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

Metrominuto de Pontevedra

És un mapa sinòptic de la ciutat de Pontevedra que expressa les distàncies entre 26 punts
de la ciutat i el temps aproximat que es triga a recórrer-les. També indica la situació dels
principals elements per a la mobilitat (estacions, aparcaments, etc.), a més dels camins i
passejos que es poden fer al costat del riu.

Metrominuto (figura 2.3) és també un gest irònic de complicitat amb les formes gràfiques de
representar plànols de transport de passatgers, amb una estètica de les línies cromàtiques
que forma part de la iconografia urbana contemporània.
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Figura 2.3. Metrominuto de Pontevedra

Altres ciutats com Jerez de la Frontera, Tolouse o Florència també s’han afegit a aquesta
iniciativa.

La normativa vigent estableix que les trames urbanes consolidades (TUC) són:

• Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel nucli històric i
els seus eixamples on, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, l’ús
residencial és dominant i compatible amb l’ús comercial.

• Les àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments a què
fa referència l’apartat 1), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable
amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el
planejament urbanístic, l’ús residencial és dominant i els usos comercials
estan inserits amb els usos residencials.

• Les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les àrees a què fan
referència els apartats 1) i 2), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable
amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el
planejament urbanístic, l’ús residencial és dominant i els usos comercials
estan inserits amb els usos residencials, sempre que tinguin una densitat
bruta superior a quaranta habitatges per hectàrea.

• Les àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o a les àrees
a què fan referència els apartats 1), 2) i 3), compreses dins el sòl urbà o sòl
urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent.

Els municipis amb una població de més de 5.000 habitants o que són capitals de
comarca han de tenir delimitat gràficament el perímetre corresponent a les TUC.

S’eximeix els municipis de menys de 5.000 habitants de la necessitat de delimitar
la seva TUC, ja que, segons la normativa vigent, no s’hi podran implantar nous
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establiments comercials mitjans ni grans i, per tant, la TUC no té cap utilitat
pràctica en aquest tipus de municipis.

En el web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalu-
nya (goo.gl/o6IJaq) es poden consultar les trames urbanes consolidades segons el
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC) i la normativa vigent.

2.2.3 Característiques del producte o servei

El comerç al detall és l’activitat de compravenda de productes destinats al
consumidor final, és a dir, a la persona que utilitza o consumeix el producte. Dins
del comerç al detall hi ha una gran varietat d’establiments amb activitats diverses
que ofereixen diferents tipus de productes.

La Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE), basada en la Clas-
sificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que s’utilitza a tot l’Estat
espanyol, és un instrument estadístic de classificació que permet categoritzar les
unitats productives (empreses i establiments) en funció del tipus d’activitat que
desenvolupen per tal d’obtenir dades que permetin confeccionar estadístiques. La
seva finalitat és garantir la comparabilitat de la informació en l’espai i el temps, a
més de contribuir en el procés de normalització de la terminologia catalana.

D’acord amb la CCAE, dins el comerç s’engloben les activitats comercials, amb
indicació del seu epígraf, següents:

• 46 Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de
motor i motocicletes.

– 461 Intermediaris del comerç.

– 464 Comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic.

– 465 Comerç a l’engròs d’equips per a les tecnologies de la informació
i les comunicacions (TIC).

– 466 Comerç a l’engròs d’una altra maquinària, equips i subministra-
ments.

– 467 Altres tipus de comerç a l’engròs especialitzat.

• 47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicle-
tes.

– 471 Comerç al detall en establiments no especialitzats.

– 474 Comerç al detall d’equips per a les tecnologies de la informació i
les comunicacions (TIC) en establiments especialitzats.

– 475 Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments
especialitzats.

– 476 Comerç al detall d’articles culturals i recreatius en establiments
especialitzats.
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A l’apartat “Annexos”
podeu consultar la

classificació completa de
la secció G de la

Classificació Catalana
d’Activitats Econòmiques
(CCAE) corresponent al

comerç a l’engròs i al
detall, reparació de
vehicles de motor i

motocicletes.

– 477 Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats.

– 478 Comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants.

– 479 Comerç al detall fora d’establiments, excepte en parades de venda
i mercats ambulants.

Segons el tipus de producte o servei que s’ofereix, el comerç es pot classificar en:

• Comerç quotidià alimentari: fruita, verdura, hortalisses; carn i derivats,
aus, ous, conills, caça i derivats; peix, pesca salada i altres; pa, pastisseria,
confiteria, llet i productes lactis; vins i begudes de tota mena; comerç
al detall de productes d’alimentació i begudes en general: autoserveis;
supermercats; plantes i herbes en herboristeries.

• Comerç quotidià no alimentari: medicaments, productes sanitaris i d’-
higiene personal (farmàcies); tabac i articles de fumador; productes de
drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, papers i altres productes
per a la decoració i productes químics; articles per a la higiene i neteja
personal.

• Equipament de la llar: productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes,
tapisseria; mobles (excepte els d’oficina); material i aparells elèctrics,
electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic amb energia diferent de
l’elèctrica i mobles de cuina; parament de la llar, ferreteria, adornament,
regals; materials de construcció i articles i mobiliari de sanejament; portes,
finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes i parquet-mosaic, cistells i
articles de cautxú; articles de bricolatge; altres articles per a l’equipament
de la llar no classificats en altres llocs: llavors, flors, plantes i animals petits.

• Equipament de la persona: tota mena de peces de vestir i lligadures;
llenceria i cotilleria; merceria; peces especials; calçat, articles de pell i
d’imitació; confeccions de pelleteria; joieria, rellotgeria i bijuteria; béns
usats.

• Lleure i cultura: instruments musicals i els seus accessoris; segells, mone-
des, medalles, obres d’art; aparells mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics;
llibres, diaris, papereria i belles arts; joguines, articles i roba d’esport, armes
i pirotècnia; vehicles aeris, marítims i fluvials.

• Altres: altres productes al detall no especificats a excepció dels articles
per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs; tota classe de
maquinària, mobles d’oficina i comerç al menor de rodes.

2.2.4 Tendències en ’retail’

Hi ha moltes empreses especialitzades en l’anàlisi i la recerca de tendències en
el sector de la distribució i concretament en el comerç al detall (retail). Una
d’aquestes empreses és PWC (Price Waterhouse Coopers) que, en un dels seus



Polítiques de màrqueting 73 Organització comercial

darrers informes, indica quines són les tendències previstes en aquest sector per
als pròxims anys.

Algunes de les tendències que es preveuen, segons l’informe de PWC, són:

• Reducció dels punts de venda. Cada vegada més, l’usuari busca una
atenció i un espai singular; per tant, defuig les grans superfícies i valora
els detalls i el tracte personalitzat.

• Glocalització del retail. Aquest concepte és una barreja dels conceptes de
globalització i localització, és a dir, les empreses han d’adaptar-se al seu
entorn i a les característiques específiques dels seus clients.

• Trencament de la norma 20/80. Aquesta norma estableix que amb el
20% dels productes que es venen s’han d’aconseguir el 80% dels ingressos
per vendes; tanmateix, sembla que la tendència en el futur del comerç
serà vendre menys quantitat de cada producte i disposar de més diversitat.
Probablement l’explicació és que l’usuari necessita noves experiències i no
es conforma amb el que és més popular.

• Retorn al comerç al detall tradicional. Les vendes especialitzades en
petits establiments comercials augmentaran progressivament.

• Consolidació de les grans superfícies comercials. Malgrat que pot sem-
blar una paradoxa, els grans espais comercials (big box) aniran disminuint
la seva diversitat de marques, però les que quedin gaudiran de presència
internacional.

• Més importància de l’experiència de l’usuari. L’increment del comerç
detallista tradicional contribuirà a donar més importància a l’experiència
que viu el consumidor durant el procés de compra i els serveis postvenda;
per tant, aquest factor serà crucial per a l’èxit del comerç al detall.

• Proliferació de nous formats comercials. L’aparició de noves fórmules
comercials en consonància amb les tendències del sector ja s’ha pogut
apreciar amb l’aparició de formats com ara els pop-up stores, les botigues
virtuals o les associacions de detallistes amb serveis, però es preveu que
durant els pròxims anys en sorgiran de noves.

• Evolució dels centres comercials. Les grans superfícies no seran el centre
d’atenció, el centre comercial agruparà diverses botigues que conformaran
un espai homogeni que fomenti l’experiència de l’usuari.

• Implicació del consumidor en els processos. La línia de separació
entre el fabricant i el consumidor serà difusa. Els consumidors tindran
oportunitats de participar en la cadena de valor prenent part activament
en el desenvolupament i la personalització dels seus propis productes i
experiències de compra. Tot això, gràcies a l’ús intensiu de les noves
tecnologies i amb costos gairebé insignificants.

Informe de PWC

Podeu consultar l’informe de
PWC sobre les tendències en
retail a: goo.gl/ohYWt3.
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2.3 Comerç associat

Més enllà de posar a disposició de les persones tot un conjunt de productes i serveis
que responen a múltiples necessitats, el comerç detallista té un paper determinant
en la configuració i la vida quotidiana de les ciutats.

La concentració de botigues en determinades zones urbanes configura centres
comercials urbans i no només és beneficiosa per al col·lectiu de comerciants, sinó
que potencia i renova l’entorn urbà de la zona a través de la inversió privada i
contribueix a la creació d’espais d’oci per a la població.

Els centres comercials urbans es desenvolupen normalment al voltant d’un
carrer principal i dels seus eixos viaris més propers.

Els centres comercials urbans permeten combinar, per una banda, la llibertat
d’elecció dels consumidors, l’atractiu de les diferents zones de les ciutats, la
creació de llocs de treball en el sector comercial i un servei de més qualitat.
Però, de l’altra, la pertinença a un centre comercial urbà també representa molts
avantatges per als establiments comercials detallistes, ja que es creen tot un conjunt
de sinergies i de complementarietats que generen un benefici individual per a cada
comerç.

L’associacionisme comercial és un factor essencial per a l’anàlisi de l’oferta co-
mercial d’una determinada zona, ja que les entitats de comerciants es constitueixen
com a espais de treball conjunt per a la millora de la situació econòmica i comercial
del seu entorn.

D’altra banda, en el sistema de distribució comercial hi ha diverses fórmules
que faciliten la realització de totes les funcions pròpies de la comercialització
i que tenen l’objectiu d’aportar valor al petit i al mitjà comerç. Són fórmules
d’associació contractual d’entre les quals destaquen les cadenes voluntàries, les
cooperatives de detallistes, les centrals de compra i les franquícies.

2.3.1 Associacions de comerciants

Al voltant dels centres comercials urbans hi sol haver les associacions de comerci-
ants, que tenen com a objectiu principal millorar la situació del comerç al detall.

Les associacions de comerciants són agrupacions voluntàries de persones
que, sense ànim de lucre, treballen pel benefici general dels comerços que
en formen part, amb una organització pròpia, autònoma i amb capacitat de
decisió.
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Originàriament, aquestes associacions varen aparèixer per donar una resposta
concreta a activitats puntuals com ara la il·luminació dels carrers per Nadal i
altres activitats de caràcter estacional. Amb el pas del temps, però, la concepció
global de centre comercial urbà i les preocupacions del sector per l’entorn urbà
han contribuït a l’aparició de més associacions i a l’ampliació dels serveis que
ofereixen i a la diversificació de les activitats que duen a terme.

Les associacions de comerciants tenen un protagonisme rellevant, fins al punt que
n’hi ha algunes que participen, junt amb l’Administració local, en la gestió dels
centres comercials urbans. D’aquesta manera poden augmentar els serveis que
ofereixen, tant als consumidors finals com als comerciants que en formen part.

Hi ha molts exemples d’acords i bones pràctiques de cooperació en l’àmbit de
l’associacionisme comercial. Alguns dels més destacats poden ser:

• Emissió de targetes de crèdit, en col·laboració amb entitats bancàries, per
facilitar el pagament fraccionat de les compres als seus clients.

• Participació en accions solidàries destinant un percentatge de l’import de
les compres pagades amb la targeta de crèdit del centre comercial urbà.

• Cooperació en la construcció i gestió d’aparcaments, junt amb l’Administra-
ció local, per facilitar l’estacionament dels vehicles a les zones comercials.

• Participació en activitats socioculturals i accions de màrqueting que contri-
bueixen a incrementar el nombre de visitants.

• Emissió i gestió de targetes de client gratuïtes que ofereixen descomptes
exclusius i serveis als seus titulars.

• Participació en programes d’integració i cohesió social a les zones amb
molta concentració de població nouvinguda.

• Cooperació amb associacions per a la integració sociolaboral amb l’objectiu
de donar feina a col·lectius de persones amb algun tipus de discapacitat
oferint, per exemple, el servei de lliurament a domicili.

• Realització d’accions de dinamització comercial que es poden dur a terme
de manera conjunta, per exemple, amb els mercats municipals.

Les associacions de comerciants, a més, tenen la capacitat d’influir sobre l’entorn
en el qual s’ubiquen, com passa amb moltes agrupacions sectorials, i també
d’exercir una certa pressió en benefici dels seus interessos. D’altra banda, també
poden optar a alguns ajuts que atorguen les administracions per al foment i la
dinamització comercial.

La Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) és una entitat
empresarial i sectorial per a la defensa, la representació i el foment dels
interessos generals dels sectors del comerç, els serveis i el turisme de
Catalunya.

Serveis de la CCC

Podeu consultar els serveis que
ofereix la CCC a: goo.gl/lLjlH0.
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La CCC, que es va constituir l’any 1985, és l’organització més representativa
del comerç català. Actualment aplega prop de 400 associacions i gremis de
comerç, serveis i turisme i entitats col·laboradores, que representen més de 90.000
empreses i 300.000 treballadors de tot Catalunya. També és membre de les
organitzacions estatals i europees més importants, com ara la Confederación
Española de Comercio (CEC) i l’Eurocommerce.

Al llarg de la seva història, la CCC ha promogut multitud d’iniciatives adreçades
als comerciants amb l’objectiu de posar a la seva disposició les eines més potents
per competir.

2.3.2 Cadenes voluntàries

Les cadenes voluntàries són una estratègia de comerç associat que sorgeix com a
conseqüència del poder de negociació més gran que tenen les empreses majoristes.

Les cadenes voluntàries són agrupacions de majoristes de diferents zones
geogràfiques i establiments comercials detallistes que distribueixen els
productes dels majoristes a la seva zona d’influència.

L’objectiu de les cadenes voluntàries és comercialitzar productes de manera
conjunta entre majoristes i detallistes per tal de reforçar la seva competitivitat. Els
establiments comercials detallistes mantenen la seva pròpia identitat i autonomia
però tenen el dret d’explotació de la imatge conjunta i altres serveis com ara
finançament, assessorament comercial, formació específica, etc.

Els majoristes lideren la cadena de distribució i accedeixen a productes i a preus
competitius que serien molt difícils d’aconseguir individualment per part dels
detallistes. Com a contraprestació, els detallistes, que s’encarreguen de la dis-
tribució al consumidor final, proporcionen informació rellevant dels consumidors
als majoristes i a les centrals nacionals que actuen de central de compres. Si la
propietat del centre distribuïdor també és dels establiments detallistes, es tracta de
cooperatives de detallistes.

Les cadenes voluntàries han adquirit una gran importància en el sector de
l’alimentació i la drogueria, tot i que també s’ha desenvolupat en altres sectors
com el tèxtil i la ferreteria, entre d’altres.

SPAR, la primera cadena voluntària al nostre país

La primera cadena voluntària a l’Estat espanyol va aparèixer l’any 1959, amb una marca
d’origen holandès fundada l’any 1932 i que va configurar el seu nom a partir de les
sigles DESPAR (Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig), la qual cosa
significa ‘tots es beneficien de la cooperació conjunta’. Aquesta marca va evolucionar a
SPAR, que en holandès significa ‘avet’, l’arbre que s’utilitza com a símbol de l’organització.
Actualment és la cadena voluntària de venda al detall més gran del món, per la seva
presència i pel seu volum de facturació.
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Altres exemples de cadenes voluntàries són ferrCASH (ferreteria), IFA (alimenta-
ció i drogueria) i Vege (automoció), entre d’altres.

2.3.3 Cooperatives de detallistes

A diferència de les cadenes voluntàries, en què el lideratge l’exerceix el majorista,
en les cooperatives de detallistes es fa una integració cap enrere, és a dir,
els detallistes adquireixen les funcions de l’intermediari de nivell superior (el
majorista), assumint el control de la gestió de l’assortiment i la política comercial
de la xarxa.

Les cooperatives de detallistes són agrupacions de comerciants detallistes inde-
pendents, amb una societat de propietat conjunta (cooperativa) amb l’objectiu
d’aconseguir economies d’escala, una professionalització de la gestió i altres
avantatges comercials (marca pròpia, serveis logístics, finançament, etc.).

Aquestes entitats gaudeixen d’independència jurídica i no tenen l’obligació de fer
totes les compres a la cooperativa, i per tant poden comprar a altres proveïdors.

Les cooperatives de detallistes tenen els mateixos principis bàsics que les cadenes
voluntàries, i que es poden resumir en:

• Permetre als detallistes independents competir, de manera efectiva, amb les
cadenes de distribució corporatives.

• Proporcionar als seus membres serveis d’assessorament administratiu en
la distribució del punt de venda, programes de formació per al personal,
accions de promoció i accés a programes de gestió i sistemes de control
d’inventaris.

La diferència principal entre les cooperatives de detallistes i les cadenes voluntà-
ries rau en qui les promou i les organitza. Mentre que les cadenes voluntàries són
una iniciativa del majorista, que firma contractes amb els detallistes interessats,
en la cooperativa de detallistes són els petits establiments comercials els qui
s’agrupen i gestionen de manera conjunta un magatzem majorista.

Alguns exemples de cooperatives de detallistes són Unide (alimentació), UDA
(alimentació) i Coperlim (drogueria i perfumeria).

2.3.4 Cooperatives de consumidors

Una cooperativa de consumidors és una societat de persones amb l’objectiu
de desenvolupar una activitat econòmica per al subministrament de béns o
serveis als seus socis.
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A través de la cooperativa, els consumidors i usuaris satisfan les seves necessitats
buscant millors condicions d’informació, qualitat i preu, garantint la transparència
informativa i econòmica de la gestió.

La cooperativa de consumidors respon a iniciatives col·lectives encaminades
a resoldre necessitats comunes del consumidor o usuari final. Per això és
imprescindible:

• Que hi hagi un grup de persones interessades a obtenir productes i serveis
per si mateixes, en les millors condicions d’informació, de qualitat i de preu.
La iniciativa pot sorgir d’un col·lectiu de persones o d’una entitat amb una
base social àmplia.

• Reunir el capital social suficient per iniciar l’activitat, ja sigui mitjançant
aportacions dels socis o quotes periòdiques, així com altres recursos.

• Preveure que els serveis i els productes que s’ofereixen també puguin ser
adquirits per terceres persones que no siguin sòcies de la cooperativa.

Els consumidors que s’agrupen en la cooperativa tenen com a objectiu obtenir
productes o serveis als quals no podrien accedir d’una altra manera, o bé obtenir-
los a un cost menor que el preu de mercat, amb la qual cosa aconsegueixen així
un estalvi en la seva economia domèstica.

L’estalvi és consubstancial a la cooperativa de consum, que agrupa els consumi-
dors, com si es tractés d’una central de compres, per poder adquirir els productes al
més directament possible del productor, evitant la intervenció d’intermediaris en
la cadena de producció-distribució-consum per tal d’abaratir costos i aconseguir
que el preu final del producte que paga el consumidor sigui més baix.

En definitiva, la cooperativa de consumidors és una empresa la propietat i control
de la qual és dels socis consumidors, mitjançant la qual es proveeixen dels
productes i serveis que necessiten i que gestionen amb eficiència, buscant obtenir
les millors condicions d’informació i de preu.

A més dels socis de consum, moltes cooperatives han optat per incloure com a
socis els treballadors mitjançant la figura del soci de treball. També hi pot haver
socis col·laboradors que, sense desenvolupar l’activitat de consum ni tampoc la
de treball, col·laborin perquè la cooperativa aconsegueixi els seus objectius.

Abacus, cooperativa de consumidors

La cooperativa Abacus va néixer l’any 1968 a partir de la iniciativa de l’associació de
mestres Rosa Sensat, vinculada al que després es va anomenar moviment de renovació
pedagògica.

Per poder obtenir material didàctic i llibres, prioritàriament en llengua catalana i en les
millors condicions de qualitat i preu, aquest grup organitzat per mestres va decidir constituir
una cooperativa. Aquesta va començar ocupant una aula de l’associació de mestres i
actualment té més de 37 punts de venda.
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2.3.5 Franquícies

La franquícia és una associació contractual entre un fabricant, majorista
o organització de servei (un franquiciador) i persones independents
(franquiciats) que compren el dret a posseir i operar una o més unitats del
sistema de franquícia.

La franquícia és una altra forma d’organització contractual de comerç al detall.
La principal diferència entre la franquícia i altres sistemes contractuals, com les
cadenes voluntàries i les cooperatives de detallistes, consisteix en el fet que les
franquícies es basen en general en un producte o servei únic, en un mètode de
fer negocis o en el nom comercial, la bona reputació comercial o la patent que el
franquiciador ha desenvolupat.

Les franquícies destaquen en el sector del menjar ràpid, els centres de salut i
condicionament físic, les perruqueries, el lloguer d’automòbils, les agències de
viatges, les immobiliàries i molts altres productes i serveis.

Avui dia, a molts països, les franquícies representen una part molt important dels
establiments comercials al detall. És gairebé impossible caminar o conduir pels
carrers de les nostres ciutats sense trobar-nos molts establiments comercials que
són franquícies.
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3. Organització de sistemes d’informació comercial

Des de temps remots, les persones han tingut la necessitat d’enregistrar i emmagat-
zemar dades per deixar constància d’algun fenomen o idea. El paper, la pedra o la
fusta són exemples de suports que la humanitat ha utilitzat per enregistrar dades.

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
ha suposat un canvi profund en molts àmbits de la societat: a les relacions
personals, al món laboral, a les activitats d’oci, als mitjans de comunicació,
als tràmits administratius, etc. Totes aquestes activitats quotidianes evolucionen
constantment pel que fa a la tecnologia.

La informàtica ha suposat una gran revolució per al registre i l’emmagatzematge
de dades. L’accés i la gestió de dades per obtenir-ne informació significativa és
el que constitueix la gran diferència entre un fitxer i un arxiu de dades en suport
paper, com ara els calaixos de l’arxivador d’una biblioteca plens de fitxes i una
base de dades en suport informàtic. Un altre exemple d’evolució en el registre i
l’emmagatzematge de dades són els documents digitals, és a dir, els documents
que es poden desar en un suport electrònic.

Les empreses han de gestionar grans quantitats de dades i d’informació, per això
és imprescindible la utilització de la tecnologia i de les aplicacions informàtiques
que permeten desar dades, processar-les i, finalment, obtenir informació. La
informació és fonamental per a les empreses perquè, basant-se en aquesta, les
persones responsables podran prendre decisions que poden representar l’èxit o el
fracàs.

Una aplicació informàtica és un programa informàtic que permet a l’usuari fer
un o diversos tipus de tasques. Els processadors de textos, els fulls de càlcul i les
bases de dades, per exemple, són aplicacions informàtiques; en canvi, els sistemes
operatius necessaris perquè funcioni un ordinador no s’inclouen en aquest tipus
de programes.

Les aplicacions informàtiques poden haver estat desenvolupades a mida, per
satisfer unes necessitats molt específiques d’un usuari, o formar part d’un paquet
integrat com ara Libre Office, Open Office (programari lliure) o Microsoft Office
(programari de propietat o privatiu).

Les aplicacions de caràcter general han estat dissenyades amb una visió generalista
amb l’objectiu que siguin útils per al nombre més gran possible d’usuaris. En
canvi, les aplicacions específiques o fetes a mida han estat creades expressament
per a una empresa.
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Automatització de les
tasques

Ofimàtica és un acrònim format
a partir dels mots oficina i

informàtica que s’utilitza per fer
referència al conjunt de tècniques

i mitjans informàtics orientats a
l’automatització de les tasques

d’oficina i, principalment, al
tractament i a la comunicació de

dades i imatges.

3.1 Aplicacions informàtiques genèriques

Les aplicacions informàtiques genèriques permeten realitzar la majora de les
tasques que es duen a terme habitualment a les oficines.

Les aplicacions informàtiques genèriques d’ús més habitual, que també s’anome-
nen aplicacions ofimàtiques, són:

• Processador de textos. És una aplicació informàtica que permet crear
i editar documents de text en un ordinador. Aquest tipus de programes
ofereixen múltiples funcionalitats per al disseny de documents, plantilles,
tipografies, estils, etc. Els processadors de textos incorporen una gran
varietat d’eines que permeten elaborar documents atractius, incorporar
imatges i taules, etc., però, una de les opcions més interessants d’aquestes
aplicacions és la possibilitat d’utilitzar correctors ortogràfics o diccionaris
de sinònims. Gràcies a això, els usuaris no tan sols poden crear documents
atractius estèticament, sinó que també es facilita enormement la possibilitat
d’elaborar textos de bona qualitat lingüística (ortografia, gramàtica, etc.).

• Full de càlcul. És un programa informàtic que permet emmagatzemar
dades i textos, fer operacions amb dades numèriques, classificacions, grà-
fics, etc. L’avantatge principal de l’ús de fulls de càlcul és que es poden
establir relacions entre les dades que es van introduint, de manera que si se’n
modifica una totes les dades que hi estiguin relacionades també canviaran
de manera automàtica. A més, com que els fulls de càlcul normalment
s’utilitzen per al tractament de dades numèriques, és molt senzill obtenir
gràfics per resumir i presentar les dades més atractives visualment.

• Base de dades. És una aplicació informàtica amb eines i recursos molt
potents que faciliten l’emmagatzematge i l’accés a les dades per generar
informació. Perquè aquest tipus de programa informàtic sigui eficaç és
imprescindible fer un bon treball previ de disseny i organització de les dades.

A més d’aquestes tres aplicacions ofimàtiques bàsiques, també n’hi ha altres que
permeten treballar amb imatges, com ara els editors d’imatges i altres aplicacions
que permeten dissenyar presentacions de diapositives per a conferències, reuni-
ons, etc. Aquests tipus d’aplicacions informàtiques també són molt interessants
per a l’activitat comercial de les empreses.

Amb la generalització de l’ús d’Internet han anat sorgint infinitat d’aplicacions
web.

Les aplicacions web o aplicacions en línia permeten que l’usuari les utilitzi
sense que sigui necessari instal·lar-les a l’ordinador; per tant, només cal
disposar de connexió a Internet.
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Hi ha una gran varietat d’aplicacions web, des de les més generalistes fins a les més
específiques, però les més habituals són les aplicacions ofimàtiques que s’ajusten
a les necessitats de molts usuaris particulars i també de moltes d’empreses.

Els avantatges que ofereixen les aplicacions web són molts. Per citar-ne alguns:

• No ocupen espai d’emmagatzematge a l’ordinador.

• S’hi accedeix fàcilment, són ràpides i d’ús senzill.

• Permeten compartir informació fàcilment amb altres usuaris.

• Edició simultània d’un mateix document o fitxer per part de diferents
usuaris.

• S’actualitzen periòdicament i de manera automàtica.

• Emmagatzematge d’informació al núvol.

El núvol designa l’espai
d’emmagatzematge d’informació dels
usuaris a Internet.

Quan es parla del núvol, que prové de l’anglès cloud computing, ens referim
al processament i l’emmagatzematge massiu de dades mitjançant serveis que
allotgen la informació de l’usuari, és a dir, en servidors (gratuïts o de pagament)
que guarden els fitxers.

El gran avantatge que suposa aquest sistema d’emmagatzematge de dades és
l’accés instantani, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc on es disposi d’una
connexió a Internet (ordinadors de sobretaula o portàtils, telèfons mòbils, tauletes,
etc.).

3.2 Aplicacions específiques per al tractament de dades i
d’informació comercial

Actualment, al mercat es poden trobar diverses d’aplicacions informàtiques de
diversos fabricants concebudes per a la gestió de dades comercials. Pràcticament
totes aquestes aplicacions es caracteritzen per ser paquets integrats, és a dir, estan
formats per diverses aplicacions informàtiques interrelacionades que permeten
fer diverses gestions: comptabilitat, gestió de compres, facturació, control de
mercaderies, nòmines, etc.

L’ús dels paquets de gestió informatitzada suposa una sèrie d’avantatges en com-
paració dels procediments de registre i control tradicionals, basats essencialment
en la realització de procediments manuals o no automatitzats.

Aquests avantatges són els següents:

• Maneig de gran quantitat de dades i d’informació.

• Rapidesa en el treball.

Les aplicacions
informàtiques de gestió
comercial solen estar
integrades en paquets
informàtics de gestió més
amplis.
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• Reducció d’errades i facilitats per a la seva resolució.

• Integració de la informació.

• Reducció de costos.

Els programes de gestió comercial són capaços de realitzar totes les tasques
relacionades amb el cicle de facturació i, a més, integren diverses tasques
administratives habituals a les empreses. Entre les funcions pròpies de la gestió
comercial destaquen:

• Elaboració de documents de compravenda (comandes, albarans, factures,
etc.).

• Gestió de magatzems (inventaris, control d’existències, ruptura d’estocs,
etc.).

• Control d’operacions de cobrament i pagament (transferències, xecs, rebuts,
etc.)

• Maneig de dades i informació actualitzada de manera àgil i senzilla.

• Obtenció d’informació estadística (volum de compres, volum de vendes,
etc.).

• Etc.

Òbviament, aquestes aplicacions no fan res per si mateixes, és l’usuari qui s’encar-
rega d’introduir les dades necessàries per poder obtenir informació, documents,
registres, etc.

La figura 3.1 mostra, de manera resumida, el procés general d’un programa de
gestió comercial.

Figura 3.1. Esquema del procés general d’un programa de gestió
comercial

Generalment, els passos que cal seguir per utilitzar una aplicació informàtica de
gestió comercial són:

• Instal·lació i configuració.

– Instal·lació del programa a l’equip informàtic.

– Configuració de l’aplicació perquè s’adapti al maquinari (ordinador,
impressora i altres dispositius).

– Entrada de les dades generals de l’empresa (nom o raó social, adreça,
codi postal, població, etc.).
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– Selecció del sistema de valoració de les sortides de mercaderies del
magatzem, criteris per a l’aplicació de descomptes, tipus d’IVA, etc.

• Introducció de dades.

– Alta de proveïdors, productes, clients, bancs, etc.

– Modificació i eliminació de dades.

• Sortida d’informació.

– Consulta d’informació a través de la pantalla de l’ordinador.

– Generació de documents de compravenda (comandes, albarans, factu-
res, etc.).

– Obtenció de llistats (proveïdors, clients, productes, agents comercials,
etc.).

– Fitxes de clients, de proveïdors, de productes, etc.

– Relació d’existències del magatzem.

– Llistats d’articles amb un estoc inferior al mínim.

– Etc.

A diferència de les aplicacions genèriques, en el cas de les aplicacions específiques
per a la gestió empresarial no n’hi sol haver de lliures; la majoria d’aplicacions
potents són de propietat o privatives, tot i que algunes empreses ofereixen versions
en obert que tenen algunes limitacions. Per exemple: ContaSol, FactuSol,
NominaSol, TPVSol, GestorSol, AgendaSol, etc. (de l’empresa Software DelSol).

3.3 Dades comercials

En qualsevol organització és fonamental l’intercanvi d’informació entre les seves
diferents unitats organitzatives i entre l’organització i el seu entorn. Òbviament,
entre els diferents departaments que hi pot haver en una empresa hi ha un
intercanvi constant d’informació; per exemple, quan el departament de compres
adquireix uns productes necessaris per a l’activitat de l’empresa ha de posar-ho
en coneixement del departament de comptabilitat perquè s’encarregui de gestionar
tota la documentació i fer el pagament corresponent al proveïdor. Fixeu-vos que
en aquest exemple parlem d’informació i no de dades. Dades o informació? Són
noms diferents per a una mateixa cosa?

En l’àmbit de la comunicació s’han de diferenciar les dades de la informació. Les
dades són elements de coneixement o representació simbòlica (números, lletres,
algoritmes, etc.) que no tenen un significat per si mateixes si estan fora de
context. En canvi, la informació és un conjunt de dades estructurades, elaborades
o processades de manera que tenen un significat per a algú (usuari) en un moment
i lloc determinats (context).
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Les dades es poden processar (associar, combinar i agrupar) de manera que, en un
context determinat, poden convertir-se en informació, és a dir, poden proporcionar
un significat i un missatge útil per al seu receptor.

Exemple de dades i informació

Imagineu-vos que disposeu de les dades següents: dte. 5% ppi. Aquestes dades, sense
un determinat context i un usuari que les pugui interpretar, no tenen cap significat, és a
dir, no aporten cap tipus d’informació.

Aquestes mateixes dades, en la fitxa de client d’una determinada empresa (context) poden
esdevenir informació, per exemple, de les condicions de pagament que l’empresa ha
acordat amb aquest client: s’aplica un descompte del 5% per pagament immediat. Això
sí que és informació i, per tant, permet a l’usuari prendre una decisió o actuar d’una
determinada manera: aplicar un descompte del 5% a l’import de la factura quan el client
paga al comptat.

La informació és un conjunt de dades que estructurades o ordenades en un
determinat context transmeten un significat, afavoreixen el coneixement i
permeten resoldre problemes o prendre decisions.

La informació és un actiu molt importat a qualsevol tipus d’organització, per això
és fonamental establir els sistemes per al tractament de dades i informació que
aportaran coneixement i possibilitaran la presa de decisions.

Els informes serveixen per convertir les dades en informació, però a vegades no
n’hi ha prou i cal anar més enllà; per exemple, combinant, treballant i analitzant
la informació es poden aconseguir coneixements que poden servir, de manera
directa o indirecta, per a la presa de decisions. L’anàlisi de dades comercials
permet, entre d’altres, descobrir oportunitats de mercat o esbrinar quins són els
motius pels quals no s’aconsegueix la fidelitat dels clients.

3.3.1 Gestió de dades comercials

La informació comercial és un dels actius més importants dels quals pot disposar
una empresa, per això la inversió en eines i el temps dedicat a la gestió de les dades
dels clients i dels clients potencials es transforma ràpidament en competitivitat i
en bons resultats de vendes.

Una bona gestió de les dades comercials a l’empresa serveix per:

• Mantenir un actiu molt important per a l’empresa: el coneixement i la
informació.

• Capitalitzar i aprofitar al màxim el coneixement i la informació dels
col·laboradors.

• Agilitzar els processos de recollida i actualització de dades dels clients per
part de tot el personal de l’organització.
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• Millorar la productivitat, compartint les dades amb tots els departaments de
l’empresa.

• Ser competitiu, la qual cosa implica disposar de bona informació.

L’empresa ha de disposar d’equipaments tècnics, persones i procediments que li
permetin recollir dades, tractar-les i distribuir-les de manera sistemàtica per tal
que esdevinguin una bona font d’informació i constitueixin un referent útil per a
la presa de decisions.

Com a resultat de la seva activitat quotidiana, l’empresa genera un gran volum
d’informació: en els estats financers, en els registres de vendes, a les comandes,
als inventaris, en les anàlisis de costos, etc. Aquest tipus d’informació es pot
aconseguir de manera fàcil i ràpida; per tant, convé gestionar-la correctament.

Per exemple, si un establiment comercial sap exactament les unitats d’un producte
determinat que s’han venut al llarg d’un dia, pot reposar immediatament les
existències i fer una comanda si és necessari.

Els avenços tecnològics han fet possible millorar la capacitat d’obtenció i el
tractament posterior de la informació gràcies a la utilització de sistemes integrats
de gestió ERP (Enterprise Resource Planning) i sistemes de gestió de les
relacions amb els clients CRM (Customer Relationship Management).

Aquests tipus d’eines permeten que les empreses i les organitzacions tanquin el
cicle de vendes de contactes amb més eficàcia, ja que la comunicació flueix de
manera més fàcil entre els proveïdors i els clients i, així, s’automatitzen els cicles
de vendes i es redueixen costos. D’altra banda, es disposa d’un sistema més
intel·ligent i efectiu que pot contribuir a crear oportunitats com ara les vendes
encreuades o identificar la necessitat d’introduir nous productes en el mercat.

Sistemes integrats de gestió (ERP)

Els ERP (Enterprise Resource Planning) són aplicacions que permeten
gestionar determinades funcions dels departaments d’una empresa i,
mitjançant la utilització d’una base de dades comuna, permeten compartir
la informació que es genera dins la companyia amb tots els departaments.

Aquest tipus d’aplicacions garanteixen la integritat i unicitat de les dades a les
quals té accés cada departament, evitant que hagin de ser introduïdes per duplicat
(per exemple, si una factura ha estat registrada en el sistema pel departament
de vendes, no cal que sigui introduïda de nou pel departament de comptabilitat
per gestionar-ne el cobrament). A més, aquests sistemes permeten disposar
d’informació en el mateix instant en què s’ha generat i s’ha registrat, sense que
calgui que un departament la transmeti a un altre per mitjà d’algun altre sistema
intern, perquè des del moment en què s’enregistra al sistema tots els departaments
de l’empresa hi tenen accés.

Així doncs, els avantatges principals dels sistemes ERP són:
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• Agilització de la recollida de dades.

• Distribució o accessibilitat a la informació.

Tot això permet millorar la gestió i repercuteix directament en la satisfacció de la
clientela. Els clients tenen una visió global de l’empresa, no de l’activitat aïllada
de cada departament; per això, si el departament de producció és molt eficient i
ràpid en el lliurament de productes però no està ben coordinat amb el departament
de logística i, per exemple, les comandes acaben arribant tard als clients, és evident
que el resultat serà la insatisfacció d’aquests.

Tota la informació que es trobi emmagatzemada a la base de dades és susceptible
de ser utilitzada i analitzada per obtenir altres informacions que puguin ser
d’interès per a la gestió de l’empresa.

A la figura 3.2 hi ha un esquema de com comparteixen la informació els diferents
departaments d’una empresa quan es fa servir un sistema ERP.

Figura 3.2. Esquema del sistema ERP

Els grans volums de dades d’interès per a una empresa, que són emmagatzemades
en un sistema informàtic i que es distribueixen per mitjà d’eines de consulta que
faciliten la presa de decisions, s’anomenen data warehouse.

Sistemes de gestió de les relacions amb clients (CRM)

Els sistemes de gestió de les relacions amb clients o CRM (Customer
Relationship Management) són aplicacions que formen part dels ERP.
Permeten enregistrar totes les dades que es generen quan un client interactua
amb l’empresa en una base de dades de clients.

A partir de la informació enregistrada en els CRM, les empreses poden analitzar
la rendibilitat de cada client i el seu potencial de compra, de manera que permet
centrar-se en aquells clients amb millors perspectives.

La informació que s’enregistra a la base de dades de clients pot procedir de les
fonts següents:
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• Registre de les interaccions dels clients amb el departament comercial que
es puguin haver produït tant en els contactes abans de la venda com a les
gestions que s’hagin fet en una determinada venda.

• Servei postvenda, és a dir, serveis que s’han prestat al client un cop s’ha fet
la venda.

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

Actualment, l’atenció al client constitueix una font d’avantatge competitiu per a les
empreses que disposen de serveis orientats a aquesta funció i suposa un element
diferenciador respecte a la competència en un context en què els mercats estan
molt saturats i dominats per molts productes de diferents qualitats i preus, amb
molt poc espai per a la diferenciació.

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

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

Les aplicacions CRM (Customer Relationship Management) són eines
que faciliten la gestió integral de tota la informació que es genera com a
conseqüència de les relacions que estableix una empresa amb els seus clients.

La utilització d’aquestes aplicacions suposa els avantatges següents:

• Permet conèixer el comportament i els hàbits de compra gràcies a l’obtenció
d’un historial de transaccions, freqüència de consum, compra mitjana,
productes que sol·licita habitualment, forma de pagament, etc.

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

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

• Es pot obtenir informació sobre les reclamacions i els serveis postvenda
d’un determinat client.

• Permet fer un seguiment de la rendibilitat de cada client.
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• Hi ha la possibilitat de generar estadístiques completes sobre diferents
aspectes de la conducta de consum o hàbits de compra.

• Tota la informació relativa a un client pot estar a l’abast de qualsevol persona
de l’empresa que hi interactuï.

En mercats tan competitius com els actuals, els usuaris exigeixen serveis de valor
afegit elevat. Per exemple, els call center que ofereixen el contacte directe per
resoldre problemes o dubtes dels clients, que al mateix temps constitueixen una
font d’informació de gran valor per a les empreses per a l’orientació de la seva
oferta.

Quan es parla de customer care es fa referència a totes les activitats relacionades,
directament i indirectament, amb l’atenció al client, com les vendes, el màrqueting,
els centres d’atenció a l’usuari (call center) o els serveis d’atenció a l’usuari
(SAU), els centre de suport als clients (help desk), etc.

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

3.3.2 Tipus de dades comercials

Les dades comercials que s’han de gestionar en una empresa estan relacionades
amb els productes i serveis que ofereix, amb el mercat, amb els clients, amb els
intermediaris i amb els competidors. Són les següents:

• Dades sobre productes i serveis. Normalment, les empreses no ofereixen
un sol producte al mercat, sinó un conjunt de productes que constitueix
l’oferta d’una empresa; s’anomena cartera de productes i pot estar formada
per una o diverses línies de productes. Les operacions vinculades amb
les dades dels productes i serveis a l’empresa estan relacionades amb la
gestió de línies de productes i/o serveis; característiques, marques, opcions,
formats, variants, etc., de cada producte; catàlegs, fullets i altres suports
promocionals; fitxes d’avaluació de productes; etc. Dels productes i
els serveis cal recopilar dades relacionades amb l’ús del producte o del
servei; tests d’acceptació i comparació amb els productes o serveis de la
competència; estudis sobre formats, mesures, envasos, etc. Una de les
formes més habitual per a la recollida de dades amb relació al producte
o servei són les enquestes; per exemple, en els supermercats per esbrinar
quins són els productes que escull la clientela i quins troba a faltar, el nivell
de preus que percep, etc. O bé en els restaurants o establiments de serveis,
per esbrinar com ha estat el tracte i quin és el grau de satisfacció respecte al
servei que ha rebut, etc.
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• Dades sobre el mercat i els clients. Cal disposar d’informació general
sobre el tipus de mercat en el qual s’opera i les seves característiques prin-
cipals: àmbit geogràfic, nivell de preus, concentració o dispersió, etc. Dels
clients o usuaris que formen part del mercat cal recopilar informació sobre:
característiques demogràfiques, sociològiques i psicològiques; motivacions
per al consum del producte o servei; hàbits de compra del producte o ús
del servei; opinions sobre el producte/servei i comparació amb les de la
competència, etc.

• Dades sobre intermediaris i col·laboradors. El coneixement dels inter-
mediaris que formen part dels canals de distribució és fonamental, sobretot
per a les empreses que produeixen però no venen directament al client final
sinó que ho fan a través d’altres empreses col·laboradores. Els estudis sobre
la distribució en el sector corresponent, les anàlisis sobre la cobertura de
productes en els punts de venda, l’acceptació i opinió sobre els productes
en els diferents canals de distribució, els estudis sobre els punts de venda, la
publicitat en els punts de venda i la seva eficiència, són exemples de dades
que cal anar recopilant per tal d’obtenir informació sobre els intermediaris
i col·laboradors.

• Dades sobre competidors. La recopilació d’informació sobre les em-
preses que competeixen directament o indirectament en el mateix mercat
és fonamental per a qualsevol organització. Algunes de les dades de
què cal disposar sobre els competidors són: característiques (antiguitat,
volum de facturació, empleats, cartera de productes, tipus d’organització,
etc.), estratègies comercials que utilitzen, marques i imatge que té en el
mercat, qui són els seus clients objectius, quina és la seva quota de mercat
aproximada, estratègies de diferenciació, fortaleses i debilitats, etc.

3.4 Sistemes de recollida de dades

Quan una empresa necessita disposar de dades per obtenir informació i poste-
riorment poder prendre decisions, en primer lloc ha de considerar si les dades
necessàries es poden trobar dins de la mateixa organització, és a dir, si hi ha algun
registre de la mateixa empresa on es puguin obtenir les dades necessàries. Si no es
disposa de dades o d’informació interna, o bé no són suficients, el més aconsellable
és recórrer a fonts d’informació secundària externa.

Les fonts d’informació secundària externa estan constituïdes per les organitza-
cions o institucions que elaboren informació, de manera puntual o periòdica, i que
són susceptibles de disposar de les dades o de la informació que pot necessitar
l’empresa. El tipus d’informació que hi ha en aquestes fonts pot ser pública, si
està a disposició de qualsevol usuari, o sindicada, si s’ha de pagar una quota per
poder utilitzar-la.

La informació secundària externa es pot trobar en centres d’informació i documen-
tació, guies i anuaris d’empreses, bases de dades digitals, empreses d’investigació
de mercats i altres publicacions.
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Bases de dades digitals

Són bases de dades a les quals es pot accedir a través d’Internet de manera gratuïta o
mitjançant una tarifa, segons el volum d’informació que es vulgui obtenir.

En el banc de dades del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) es poden obtenir
dades i informació molt valuosa d’opinions, actituds i valoracions sobre diversos temes
recollides durant gairebé mig segle.

D’altra banda, l’empresa TNS disposa del banc de dades sobre consum i hàbits de
compra en el sector de l’alimentació i les begudes, una recopilació de dades i informació
imprescindible per a les empreses d’aquest sector.

Quan les dades que hi ha disponibles, a les quals l’empresa pot accedir, no són suficients,
caldrà plantejar-se la recerca de dades i d’informació a partir de mitjans específics; ara bé,
cal tenir en compte que aquesta opció sol ser més lenta i costosa.

Hi ha diverses tècniques per a la recollida d’informació que es poden classificar
tenint en compte el tipus de dades que es volen obtenir:

• Tècniques quantitatives: s’utilitzen per a l’obtenció de dades i d’infor-
mació numèrica que pot ser analitzada mitjançant tècniques estadístiques.
Se solen utilitzar eines com les enquestes, els qüestionaris, l’observació i
l’experimentació.

• Tècniques qualitatives: s’utilitzen per a l’obtenció d’informació relaciona-
da amb la naturalesa i les motivacions del comportament humà i solen estar
basades en aspectes psicològics i sociològics. Algunes de les eines que
s’utilitzen per a la recollida d’aquest tipus d’informació són les reunions de
grup, les entrevistes i les tècniques projectives.

Així doncs, en cas que les dades que necessita l’empresa no estiguin disponibles en
alguna altra font, interna o externa, s’haurà de decidir mitjançant quin procediment
s’obtindran, és a dir, cal analitzar quina de les tècniques de recollida de dades és
la més adequada segons el tipus de dades i informació que es vol obtenir.

Com que hi ha diversos instruments per a la recollida de dades és fonamental
escollir l’instrument o el sistema que s’ajusti més a les necessitats i a les possibili-
tats de l’empresa. Si no s’utilitza l’instrument més adequat es corre el risc de no
aconseguir les dades i la informació necessàries o que les dades que s’obtinguin
no tinguin prou qualitat per al seu tractament i anàlisi posteriors.

Un cop s’ha decidit quin és el sistema de recollida de dades s’inicien les activitats
concretes que depenen del sistema o de l’instrument escollit, és a dir, s’aplica la
tècnica de recollida de dades i d’informació, controlant que les dades obtingudes
tenen la qualitat necessària per poder ser tractades posteriorment. Aquesta és una
fase laboriosa i molt important perquè, si no s’executa correctament, no es podran
tractar adequadament les dades i la informació obtingudes.

Les tècniques d’observació consisteixen en la recollida d’informació
mitjançant l’observació de les actuacions dels individus sense que aquests
s’adonin que estan essent analitzats.
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El desenvolupament dels mitjans tecnològics per a la recollida d’informació que
permeten observar sense ser observat i que incrementen considerablement la
fiabilitat i l’exactitud de les dades registrades comporten que sigui el mètode que
està experimentant un creixement més gran en l’actualitat.

Els principals avantatges de les tècniques d’observació 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 contínua, ja que els
individus 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, que, a més, poden incorporar
un ampli nivell de detall.

Les principals limitacions:

• Cost elevat: especialment si s’utilitzen mètodes mecànics per a l’observació
o s’allarga molt en el temps.

• Limitacions ètiques: només es pot observar la conducta de les persones
en llocs públics. En altres casos, les persones analitzades haurien de ser
informades i caldria obtenir el seu 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 perso-
nes, ja que han de decidir aquells aspectes de la conducta a enregistrar i hi
ha la possibilitat que hi intervinguin els criteris particulars de l’observador.

Existeixen sistemes automàtics per a la recollida de dades, com ara els dispositius
per al recompte automàtic de persones, que són molt útils en els establiments
comercials o en els llocs on es vol disposar de dades sobre el trànsit d’individus o
de vehicles.

3.5 Processos de tractament, anàlisi i transformació de dades

Un cop recopilades les dades i comprovada la seva integritat, s’han de tractar de
manera que sigui possible extraure’n informació, és a dir, coneixement. L’anàlisi

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 i que 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.
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de les dades permetrà interpretar els resultats, comprendre’ls i extreure’n conclu-
sions.

El procés de tractament de dades suposa transcriure a un fitxer informàtic totes
les dades perquè puguin ser tractades estadísticament. Si les dades han estat
obtingudes a partir d’una enquesta o d’un qüestionari, cal assignar un codi a cada
pregunta i a cada resposta. Aquest procés s’anomena codificació.

La codificació consisteix a assignar a cada pregunta i resposta d’un
qüestionari un dígit que les representa en un fitxer de dades.

Si la codificació es fa a priori, és a dir, abans de fer el qüestionari, s’anomena
precodificació, mentre que si es fa a posteriori s’anomena postcodificació.

Un cop codificades les dades i abans d’analitzar-les s’han de tabular.

La tabulació consisteix a comptar el nombre de casos inclosos en cadascuna
de les possibles respostes a una pregunta.

Mitjançant la tabulació és possible tenir una visió general de conjunt de la
informació obtinguda en convertir-la en dades homogènies que posteriorment
s’analitzaran.

Un tractament estadístic molt bàsic permet establir un primer nivell d’anàlisi de
les dades recollides. Aquesta anàlisi pot consistir en l’estudi de freqüències, la
relació entre diferents dades o l’evolució de les dades recollides.

3.5.1 Tipus de dades i representació gràfica

Quan s’estudia una població o una mostra se seleccionen algunes característiques
considerades rellevants. Aquestes característiques s’anomenen variables.

Una variable és una característica dels individus o dels elements que són
objecte d’anàlisi.

Les variables poden ser de diferents tipus:

• Variables qualitatives: són les que no s’expressen de manera numèrica,
sinó com a categories o característiques dels individus o elements objecte
d’estudi. Aquestes variables també es poden anomenar variables categòri-
ques.

• Variables quantitatives: són les que s’expressen de manera numèrica i
poden ser discretes o contínues.
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– Discretes: només prenen valors enters positius i generalment prove-
nen de comptar unitats d’individus o d’elements.

– Contínues: poden prendre qualsevol valor positiu (fins i tot amb
decimals) i acostumen a ser el resultat de mesurar algun fenomen.

La taula 3.1 mostra exemples dels diferents tipus de variables.

Taula 3.1. Exemples de tipus de variables

Tipus de variable Exemples Valors que pot prendre

Qualitativa Sexe Home / dona

Estat civil Solter / casat / separat / divorciat /
vidu

Nivell d’estudis Primaris / secundaris / superiors

Qualitativa Discreta Persones que consumeixen un
producte

1 / 2 / 3 / etc.

Productes que ven una botiga 1 / 2 / 3 / etc.

Contínua Alçada o pes de les persones Qualsevol

Facturació d’una empresa Qualsevol

Consum mitjà anual d’un producte Qualsevol

Normalment s’utilitzen les representacions gràfiques de dades com a complement
a les taules per presentar de manera ràpida, directa i comprensible a ull nu les
dades d’un estudi.

Hi ha diferents tipus de representacions gràfiques, entre les quals destaquen:

• 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. Els 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. També anomenats circulars o de pastís, divideixen
el cercle en parts proporcionals segons el valor de les freqüències relatives.

Exemple de representació gràfica de dades

Suposem que volem representar gràficament el nombre de persones, agrupades per edats,
que són clients d’un determinat establiment comercial. Les dades són les mostrades a la
taula 3.2.

Es pot representar gràficament mitjançant un diagrama de barres com el de la figura 3.3.
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Taula 3.2. Distribució per edats
Edat Nombre de clients

18 - 25 97

25 - 35 128

35 - 50 110

+ 50 54

Figura 3.3. Diagrama de barres

També es pot representar mitjançant un diagrama de sectors com el de la figura 3.4.

Figura 3.4. Diagrama de sectors

3.5.2 Estudi de freqüències

Per treballar amb dades numèriques el primer que hem de fer és tabular-les, és a dir,
confeccionar una taula en què apareguin els valors de les variables ben organitzats.

En un conjunt de dades, la freqüència és el nombre de vegades que es
repeteix un valor determinat o una dada, és a dir, el nombre d’observacions.
Una taula de distribució de freqüències és la representació de les dades
associades a una freqüència o nombre d’observacions.

En les taules de distribució de freqüències es poden distingir les freqüències
següents:

• Freqüència absoluta (ni): és el nombre d’observacions (individus o ele-
ments) que pren cada valor.
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• Freqüència relativa (fi): és el resultat de dividir la freqüència absoluta en-
tre el total de la població i multiplicar-lo per 100 per obtenir un percentatge.

fi =
ni

N

• Freqüència absoluta acumulada (Ni): és la suma de les freqüències
absolutes dels valors menors o iguals, és a dir, immediatament anteriors.

• Freqüència relativa acumulada: (Fi): és la suma de les freqüències
relatives dels valors menors o iguals, és a dir, immediatament anteriors.

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

Quan es tracta d’informació quantitativa i hi ha més de 15 valors diferents és
aconsellable agrupar-los per classes.

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

Taula de distribució de freqüències

Un establiment comercial disposa de les dades de la taula 3.3 relatives a l’import del tiquet
de compra dels seus clients durant un dia.

Taula 3.3. Imports dels tiquets de compra (en euros)

10 25 22 15 30 18 23 16 27 21

8 16 17 20 24 25 30 32 31 26

20 3 15 35 17 19 28 9 4 20

5 8 12 14 15 18 19 22 25 26

Construïu una taula de distribució de freqüències agrupant les dades en 7 intervals o
classes de la mateixa amplitud.

Solució

Per millorar la lectura i la interpretació de la taula de distribució de freqüències, com que
les dades són quantitatives i hi ha molts valors diferents, s’utilitzen intervals per agrupar els
valors de la variable estudiada (classes). Això permet una presentació més simplificada de
la variable i contribueix a millorar-ne l’anàlisi.

Les dades de què es disposa van des de 0 (mínim) fins a 35 (màxim); per tant, si es divideix
35 entre les 7 classes que s’han de representar s’obtenen intervals d’amplitud 5. Tenint en
compte que aquests intervals es refereixen a diners (euros) i que la unitat monetària mínima
és el cèntim, es poden definir els intervals tal com es mostra a la taula 3.4.

Taula 3.4. Taula de freqüències

Classes Freqüència
absoluta

ni

Freqüència
absoluta

acumulada
Ni

Freqüència
relativa

fi

Freqüència
relativa

acumulada
Fi

0-5 3 3 7,50 7,50

5,01-10 4 7 10,00 17,50

10,01-15 5 12 12,50 30,00

15,01-20 11 23 27,50 57,50
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20,01-25 8 31 20,00 77,50

25,01-30 6 37 15,00 92,5

30,01-35 3 40 7,50 100,00

Total 40 100,00

Les freqüències absolutes (ni) s’obtenen fent el recompte d’observacions que
corresponen a cada classe; per exemple, per a la classe 0-5 hi ha 3 observacions (3, 4
i 5).

Les freqüències absolutes acumulades (Ni) s’obtenen sumant les freqüències absolutes
immediatament anteriors.

Per calcular la freqüència relativa (fi) s’ha de dividir la freqüència absoluta (ni) entre el
total d’observacions (N); per exemple, per calcular la primera es fan els càlculs següents:

fi =
ni

N
=

3

40
= 0, 075 · 100 = 7, 50

Les freqüències relatives acumulades (Fi) s’obtenen sumant les freqüències relatives
immediatament anteriors.

3.5.3 Estudi de la relació entre dades

De vegades pot resultar útil analitzar la relació que hi ha entre dues variables;
per fer-ho, es poden representar les dades en una taula de doble entrada que les
relacioni. Per exemple, pot ser interessant observar si hi ha alguna relació entre
alguna característica del consumidor (edat, sexe, nivell d’ingressos, etc.) i alguna
conducta relacionada amb el consum.

Aquest tipus de relacions es poden analitzar mitjançant 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 poden examinar
les relacions de causa-efecte entre dues variables.

Exemple de distribució conjunta

Suposem que pretenem analitzar si hi ha alguna relació entre el gènere dels clients d’una
botiga i la forma de desplaçar-se fins al punt de venda (taula 3.5).

Taula 3.5. Clients i forma de desplaçament

A peu Vehicle propi Transport públic

Home 5 20 10

Dona 10 15 20

Total 20 35 30

Per analitzar les dades es construeix una taula de distribució conjunta de freqüències
relatives (taula 3.6). Aquesta taula permet observar el següent:

1. A partir de l’última fila (total) es pot observar el pes de cadascun dels mitjans de transport;
el més utilitzat és el vehicle propi (43,75%), seguit del transport públic (37,5%) i, finalment, a
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peu (18,75%).

2. La columna total mostra la distribució de gèneres: el 43,75% homes i el 56,25% dones.

3. La resta de dades mostra la combinació de les dues variables. Es pot observar que els clients
(homes) utilitzen més el vehicle propi seguit del transport públic; en canvi, les clientes (dones)
utilitzen més el transport públic seguit del vehicle propi. En ambdós casos són mínims els
percentatges de persones que es desplacen a peu fins a l’establiment comercial.

Taula 3.6. Distribució conjunta de freqüències relatives

A peu Vehicle propi Transport
públic

Total

Home 0,0625 0,2500 0,125 0,4375

Dona 0,1250 0,1875 0,250 0,5625

Total 0,1875 0,4375 0,375 1

3.5.4 Estudi de l’evolució de dades

De vegades pot resultar interessant examinar l’evolució d’una variable al llarg del
temps, és a dir, analitzar si les dades augmenten o disminueixen i en quin grau.
Una eina que permet analitzar la variació de les dades entre diferents períodes són
els nombres índex.

Els nombres índex són indicadors de la variació d’una variable respecte a
un moment considerat com a període base.

Exemple de càlcul de nombres índex

Suposem que volem analitzar l’evolució de les visites al web d’una botiga en línia i disposem
de les dades de la taula 3.7.

Taula 3.7. Visites al web
Trimestre Nombre de visites

1r 1.265

2n 945

3r 1.198

4t 1.435

Si calculem els nombres índex obtenim els resultats de la taula 3.8.

Taula 3.8. Visites al web, feta l’anàlisi

Trimestre Nombre de visites Càlculs Nombre índex

1r 1.265 1.265/1.265 100%

2n 945 945/1.265 74,70%

3r 1.198 1.198/1.265 94,70%

4t 1.435 1.435/1.265 113,44%



Polítiques de màrqueting 100 Organització comercial

Això ens permet veure en quina proporció incrementen o disminueixen les visites al web
d’aquesta botiga en línia amb relació al període base (primer trimestre). S’observa que en
el segon trimestre han disminuït les visites; en el tercer trimestre veiem que han augmentat
respecte a l’anterior, però que continuen per sota del primer trimestre, i, finalment, en el
quart trimestre han incrementat un 13,44% amb relació al primer trimestre.

3.5.5 Conceptes bàsics d’estadística descriptiva

Les tècniques d’estadística descriptiva s’utilitzen per fer una primera anàlisi,
representació i descripció de dades. Consisteix, essencialment, a resumir les dades
a partir d’un o dos elements (mesures descriptives) que caracteritzen la totalitat
de dades.

Algunes de les tècniques utilitzades en aquesta primera anàlisi de dades consisteix
a calcular mesures de tendència central per comprovar en quina mesura estan
agrupades o es dispersen les dades al voltant d’un valor central.

Mesures de posició central

Les mesures de centre o de tendència central serveixen per estudiar les caracte-
rístiques dels valors centrals d’una distribució tenint en compte diferents criteris.

Les principals mesures de tendència central són la mitjana, la mediana i la
moda.

1) Mitjana aritmètica o valor mitjà (x)

La mitjana aritmètica és el quocient resultant de dividir la suma de totes les
dades d’una sèrie entre el nombre total de dades, i es representa per x.

La fórmula per calcular la mitjana aritmètica o valor mitjà és:

x =

∑n
i=1 xi
n

=
x1 + x2 + ...+ xn

n

2) Mediana (Me)

La mediana és el valor que ocupa el lloc central quan les dades de la
distribució estan ordenades, i es representa per Me.

Per tant, la mediana d’un conjunt de dades és el valor que té la propietat que el
nombre de dades superiors a aquest valor coincideix amb el nombre de dades
inferiors.

Quan un conjunt de dades conté dos valors centrals es considera com a mediana
la mitjana entre els dos.

3) Moda (Mo)
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La moda és el valor que es repeteix més en una distribució de dades; per
tant, és el valor més comú.

És possible que en una distribució de dades hi hagi més d’una moda; en aquest
cas parlem d’una distribució bimodal, trimodal, etc.

Mesures de posició no central (quantils)

Els quantils són valors de la variable, ordenats de més gran a més petit, que
divideixen la distribució en parts, de tal manera que cadascuna contingui el mateix
nombre de freqüències.

Els quantils més utilitzats són:

1) Quartils (Qi)

Són valors de la variable que divideixen la distribució en quatre parts, cadascuna
de les quals inclou el 25% de les observacions. S’expressen de la manera següent:
Q1 és el primer quartil que deixa a l’esquerra el 25% de les dades; Q2 és el segon
quartil que deixa a l’esquerra el 50% de les dades, i Q3 és el tercer quartil que
deixa a l’esquerra el 75% de les dades. És important destacar que el segon quartil
coincideix amb la mediana (Q2 = Me).

Exemple de càlcul de quartils

Suposem que una empresa ha calculat el nombre de vegades que els seus clients compren
al llarg d’un mes i ha obtingut les dades de la taula 3.9.

Taula 3.9. Nombre de compres dels clients

Nombre de compres Nombre de clients Freqüència acumulada
Ni

0 14 14

1 10 24

2 15 39

3 26 65

4 20 85

5 15 100

n = 100

Per calcular els quartils s’ha de fer el següent:

• Primer quartil (Q1)

Q1 =
n

4
= 25

El primer valor de N i superior a 25 és 39; per tant, Q1 = 2, és a dir, una quarta part o el 25%
dels clients fan 2 o menys compres al llarg del mes.

• Segon quartil (Q2)

Q2 =
2n

4
= 50
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El primer valor de N i superior a 50 és 65; per tant, Q2 = 3, és a dir, la meitat dels clients o el
50% fa 3 o menys compres al llarg del mes.

• Tercer quartil (Q3)

Q3 =
3n

4
= 75

El primer valor de N i superior a 75 és 85; per tant, Q3 = 4, és a dir, tres quartes parts o el
75% dels clients fa 4 o menys compres al llarg del mes.

2) Decils (Di)

Són els valors de la variable que divideixen la distribució en parts iguals, cadascu-
na de les quals inclou el 10% de les dades. En total hi ha 9 decils. El cinquè decil
coincideix amb el segon quartil i amb la mediana (D5 = Q2 = Me).

3) Centils o percentils (Pi)

Són els valors que divideixen la distribució en 100 parts iguals, cadascuna de les
quals inclou l’1% de les observacions. En total hi ha 99 percentils. El percentil
50 coincideix amb el cinquè decil, el segon quartil i amb la mediana (P50 = D5 =
Q2 = Me).

Mesures de dispersió

Les mesures de tendència central no són suficients per conèixer la distribució d’un
conjunt de dades. Per analitzar correctament les dades és important conèixer
la desviació d’aquestes respecte a la mitjana o el valor mitjà de la distribució.
Aquesta és la informació que proporcionen la variància i la desviació típica.

1) Variància

La variància representa la mitjana aritmètica de les desviacions respecte al
valor mitjà elevades al quadrat, i es denota mitjançant σ2 o S2.

La fórmula per calcular la variància és:

σ2 = S2 =
(x1 − x)2 + (x2 − x)2 + ...+ (xN − x)2

N
=

1

N
·

N∑

i=1

(xi − x)2

2) Desviació típica

La desviació típica és l’arrel quadrada del valor mitjà de les desviacions al
quadrat respecte a la mitjana de la distribució. Es denota mitjançant σ o S.

La fórmula per calcular la desviació típica és:

σ = S =
√
S2 =

√
σ2 =

√∑N
i=1 (xi − x)2

N



Polítiques de màrqueting 103 Organització comercial

La desviació típica informa de la mitjana de distàncies que hi ha entre les dades de
la distribució i la seva mitjana aritmètica, expressada en les mateixes unitats que
la variable objecte d’estudi.

Exemple de càlcul de la mitjana, la variància i la desviació típica

Suposem que una botiga ha venut aquestes unitats d’un determinat producte: dilluns (7),
dimarts (4), dimecres (6), dijous (5) i divendres (5). Per calcular-ne la variància s’organitzen
els càlculs tal com es mostra a la taula 3.10.

Taula 3.10. Càlcul de la variància

xi xi − x = xi − 5, 4 (xi − x)2 =

(xi − 5, 4)2

7 7 - 5,4 = 1,6 2,56

4 4 - 5,4 = 1,4 1,96

6 6 - 5,4 = 0,6 0,36

5 5 - 5,4 = -0,4 0,16

5 5 - 5,4 = -0,4 0,16

Suma 27 0 5,2

La mitjana és:

x =
7 + 4 + 6 + 5 + 5

5
=

27

5
= 5, 4

La variància és:

S2 =
5, 2

5
= 1, 04

I la desviació típica és:

S =
√
S2 =

√
1, 04 = 1, 02

3.6 Gestió de quantitats molt grans de dades

En un hipermercat o una altra gran superfície comercial, per a cadascuna de les
vendes realitzades, especialment les que es paguen mitjançant una targeta, es
podrien emmagatzemar algunes dades que permetrien conèixer els gustos dels
clients: què és el que més compren, quines quantitats compren, quina relació hi
ha entre els productes que compren, etc.

Es podria construir una taula de dades amb els camps següents: client, despesa en
llet, despesa en pa, despesa en cervesa, despesa en bolquers, despesa en peix, etc.
Totes aquestes dades podrien servir per analitzar si hi ha alguna correlació entre
productes com ara el pa i la llet, o sigui, si quan es compra llet també se sol comprar
pa. Això podria servir per prendre decisions respecte a la col·locació d’aquests
productes en el punt de venda, de manera que si els dos productes es posen en zones
separades del punt de venda, el client haurà de recórrer una distància més gran,
amb la qual cosa veurà més productes i, per tant, s’incrementaran les possibilitats
que compri altres productes que no havia previst, és a dir, es poden incrementar
les compres per impuls.
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D’altra banda, alguns establiments comercials ofereixen productes de gran deman-
da a preus promocionals, de manera que actuen de ganxo per atraure clients. Això
pot servir per analitzar quins són els tipus de productes que tenen més capacitat
d’atracció, es poden planificar diversos moments per oferir-los i atraure així un
nombre més grans de clients.

Aquest tipus de tècniques formen part del que s’anomena màrqueting basat en
mineria de dades (data mining) i es poden realitzar a través d’aplicacions CRM
(Costumer Relationship Management). L’aplicació d’aquestes tècniques crea
força controvèrsies, però és clar que, per als grans comerços, és fonamental
estudiar la psicologia o el comportament i els hàbits dels seus clients per treure’n
el màxim partit.

La mineria de dades o data mining és el procés d’extracció d’informació
significativa de grans bases de dades, informació que revela intel·ligència
del negoci, a través de factors ocults, tendències i correlacions per
permetre a l’usuari realitzar prediccions que resolen problemes del negoci i
proporcionen un avantatge competitiu.

Les eines que s’utilitzen permeten preveure les noves perspectives i pronostiquen
la situació futura de l’empresa, i això ajuda als directius a prendre decisions de
forma proactiva.

La mineria de dades és un procés de descobriment de noves i significatives
relacions, patrons i tendències en el procés d’anàlisi de grans quantitats de
dades. La disponibilitat de grans volums d’informació i l’ús generalitzat d’eines
informàtiques ha transformat l’anàlisi de dades.

Així doncs, la mineria de dades contribueix a comprendre el contingut de grans
quantitats de dades amb l’aplicació de tècniques estadístiques i, en alguns casos,
d’algoritmes molt complexos. Les dades són una primera matèria en brut, i quan
s’analitzen i se’ls pot atribuir un significat concret és quan es converteixen en
informació. I, si a partir de la informació es pot elaborar un model que permeti
interpretar la informació obtinguda, s’aconsegueix arribar al coneixement, la qual
cosa facilita la presa de decisions.

En resum, les tècniques de mineria de dades pretenen descobrir el coneixement
que hi pot haver en la informació emmagatzemada en grans bases de dades i tenen
per objectiu descobrir patrons, perfils i tendències a través de l’anàlisi de dades
utilitzant tecnologies de reconeixement de patrons, xarxes neuronals, lògica difusa,
algoritmes genètics i altres tècniques avançades d’anàlisi de dades.

La mineria de dades té molts camps d’aplicació, ja que pot ser útil pràcticament en
totes les facetes de l’activitat humana. Mitjançant l’aplicació d’aquestes tècniques,
en l’àmbit de les empreses es poden optimitzar processos, millorar productes i
incrementar les vendes.

D’altra banda, les grans dades o big data fan referència a grans quantitats de dades
que superen la capacitat de processament del programari informàtic existent.
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El big data és la tecnologia capaç de capturar, gestionar i processar, en un
temps raonable i de manera veraç, grans quantitats de dades a través d’eines
(programari) que identifiqui patrons comuns com ara definir característiques
específiques que canvien completament la forma de fer negocis, trobant
nous nínxols de mercat, augmentant la rendibilitat i la productivitat de les
empreses.

Amb la globalització dels mercats i l’“univers digital” s’ha estès considerablement
l’ús de la mineria de dades i de la tecnologia big data.

En els sistemes big data es tracten grans quantitats de dades complexes a gran
velocitat. Tota la informació, fins i tot la desestructurada, és susceptible de ser
tinguda en compte. Per exemple, Twitter registra més de 400 milions de tuits al
dia i Facebook més de 3.000 milions de comentaris. Companyies com aquestes ja
fa anys que utilitzen sistemes d’anàlisi de dades per obtenir informació que pot ser
útil o no, amb l’objectiu d’analitzar i identificar patrons o tendències que permetin
destil·lar aquesta ingent quantitat de dades que fa uns anys era inimaginable.

Business intelligence (BI) és l’habilitat per transformar les dades en
informació i la informació en coneixement, de manera que es pugui
optimitzar el procés de presa de decisions en els negocis.

Així doncs, és el conjunt de metodologies, tecnologies i aplicacions que permeten
recopilar, depurar i transformar dades dels sistemes transaccionals i informació
desestructurada (interna i externa de l’empresa) en informació estructurada, per a
la seva explotació directa o per a la seva anàlisi i conversió en coneixement, donant
suport a la presa de decisions empresarials.

La intel·ligència de negoci actua com un factor estratègic per a l’empresa, generant
possibles avantatges competitius que són la informació privilegiada per donar
respostes a preguntes com ara: entrada a nous mercats, promocions o ofertes de
productes, eliminació d’espais d’informació, control financer, anàlisi del perfil
dels clients, rendibilitat d’un determinat producte, etc.
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Introducció

L’origen del comerç és tan antic com la condició humana, i al llarg de la història
ha anat evolucionant per respondre a les necessitats contemporànies.

La primera forma que va adoptar el comerç va ser el troc, que consistia en
l’intercanvi d’objectes excedents. El troc va perdurar durant molt de temps, però
presentava una limitació important: no sempre hi havia algú que volgués un
objecte a canvi d’un altre i, a més a més, era difícil identificar el valor de tots
els béns.

Com a resposta a aquesta dificultat, i amb l’objectiu d’agilitzar les relacions
comercials, es va decidir fixar el valor dels béns segons un bé de referència.
Alguns dels béns de referència que més es van emprar van ser els cereals i el
bestiar, ja que eren productes que consumia tota la població.

Ara bé, el bestiar i els cereals són difícils de mantenir i de transportar, i per tant era
necessari trobar un objecte d’intercanvi més pràctic. Aquí va ser quan va aparèixer
la moneda, que avui en dia té la seva representació més senzilla en les transaccions
electròniques.

El comerç està en una evolució constant perquè respon a les necessitats econòmi-
ques dels éssers humans. Els mitjans de pagament no són l’única cosa que s’ha
transformat al llarg de la història: els gustos dels consumidors han anat canviant al
llarg del temps i els productes han hagut d’anar evolucionant per tal de respondre
a les exigències de la demanda.

De fet, en un primer moment, els béns i serveis de consum eren molt homogenis
i tendien més a ser escassos que no pas a haver-n’hi un excedent.

Actualment, la proliferació de l’oferta comercial ha fet necessari diferenciar els
productes per tal de persuadir els compradors i, per això, és imprescindible
planificar les accions comercials i avaluar-ne els resultats.

La planificació comercial consisteix en l’anàlisi de les variables que afecten la
gestió empresarial i la definició dels objectius que es volen assolir.

La unitat “Avaluació de les oportunitats de mercat d’una empresa” forma part de la
unitat formativa “Màrqueting estratègic”, i es tracta d’una unitat introductòria en
què s’exposen alguns conceptes fonamentals de màrqueting i es descriu el procés
d’anàlisi per determinar les possibilitats de transformar les vendes potencials
en vendes reals. Aquest procés d’anàlisi també permet conèixer si la inversió
requerida pot ser rendible.

En aquesta unitat s’introdueixen alguns dels elements de la gestió de màrqueting
sobre els quals posteriorment s’aprofundeix en altres unitats d’aquest mòdul.
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En l’apartat “Introducció al màrqueting” es fa una aproximació als diferents
tipus de màrqueting i una anàlisi de l’entorn empresarial. L’objectiu és apropar-
vos a l’estudi de les variables que condicionen els objectius empresarials i les
funcions del màrqueting.

En l’apartat “Anàlisi de les oportunitats de mercat” s’identifiquen algunes eines
que permeten valorar la posició competitiva d’una empresa dins del mercat, així
com conèixer i avaluar els competidors de l’empresa. Així mateix, s’exposen les
diferents opcions estratègiques que pot tenir una empresa en funció del producte
que vulgui comercialitzar i l’entorn en el qual desenvolupi la seva activitat.

Aquesta anàlisi global ha de tenir en compte les dimensions del mercat, la
demanda, la presència de competència, el volum de la inversió, la quota de mercat
que es pot aconseguir i la previsió de vendes.

Els continguts que es desenvolupen en aquesta unitat pretenen mostrar una realitat
al més actualitzada possible, però cal tenir en compte que el món del comerç és
tan dinàmic que el ritme al qual apareixen nous conceptes i noves estratègies és
realment sorprenent.

Per aconseguir els resultats d’aprenentatge que es plantegen en aquesta unitat cal
que treballeu a fons els continguts i que resoleu els exercicis i les activitats que es
proposen.

També us serà de molta utilitat observar el vostre entorn i el que fan les empreses
que hi actuen. Com veureu, en el desenvolupament dels continguts hi ha molts
exemples de casos reals que pretenen exemplificar i fer més comprensible allò que
s’explica. És una molt bona pràctica que vosaltres intenteu trobar altres exemples
per identificar els conceptes i les estratègies que s’apliquen.

Sovint, tothom es veu capacitat per parlar de màrqueting i d’estratègies comercials,
però vosaltres, com a futurs professionals, heu de procurar adquirir les competèn-
cies que us permetin utilitzar la terminologia precisa i adequada per expressar-vos
amb rigor.

Si us interessa el món del comerç, segur que gaudireu treballant aquests contin-
guts.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Avalua les oportunitats de mercat per al llançament d’un producte, l’entrada a
nous mercats o la millora del posicionament del producte o servei, analitzant les
variables de màrqueting mix i les tendències i l’evolució del mercat.

• Analitza les dades disponibles relatives a l’oferta i la demanda del producte
o servei, comparant-los amb els de la competència i amb els productes
substitutius i complementaris.

• Classifica els elements que constitueixen oportunitats, amenaces, debilitats
i fortaleses en l’anàlisi de mercat de producte, servei i marca.

• Analitza informació sobre l’evolució i la tendència de les vendes per produc-
tes, línies de productes o marques o segons el tipus de clients, calculant la
quota de mercat i les taxes de variació, utilitzant aplicacions informàtiques.

• Analitza el perfil i els hàbits de compra dels clients reals i potencials a fi
d’adequar el producte o servei a les necessitats, les motivacions i els hàbits
de compra.

• Identifica nínxols de mercat en els quals l’empresa pot tenir oportunitats
comercials, aplicant tècniques d’anàlisi adequades.

• Identifica els segments o grups de clients amb potencial de compra i comer-
cialment atractius per a l’empresa, utilitzant criteris de volum i freqüència
de compra, grau de fidelització, identificació amb la marca i capacitat de
diferenciació del producte, entre d’altres.

• Elabora informes amb les conclusions de les anàlisis de dades realitzades,
utilitzant aplicacions informàtiques.
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1. Introducció al màrqueting

Quan penseu en màrqueting, en què penseu? Alguns de vosaltres potser pensareu
en vendes; d’altres, en publicitat o en la capacitat de persuasió que tenen algunes
empreses. De fet, el màrqueting és molt més que vendre o que fer anuncis.

El màrqueting és el procés que permet comercialitzar els productes de
l’empresa en el mercat. És un procés orientat a la satisfacció del client i
a l’obtenció de beneficis per a l’empresa.

Com veieu, gestionar el màrqueting implica comercialitzar un producte, és a
dir, tenir una idea per crear un producte, desenvolupar-lo, fixar-ne un preu, decidir
com el podem fer arribar al consumidor, donar-lo a conèixer, mantenir l’interès
del consumidor envers el producte, lluitar contra les accions de la competència,
etc. Tot això són objectius del màrqueting. Les vendes o la publicitat són algunes
de les accions de màrqueting que portem a terme, però un programa de fidelització
de clients o la millora d’un producte són accions tan importants o més.

Satisfer els clients és un dels objectius fonamentals del màrqueting. Un client
està satisfet quan cobrim les necessitats que té, i aquestes poden ser necessitats
bàsiques (com cobrir la sensació de gana o de fred) o desitjos més capritxosos:
tenir un mòbil d’àmplies prestacions per poder-se comunicar, jugar, connectar a
Internet, capturar imatges, reproduir música i vídeo, fer videoconferències, etc.

Aquests desitjos els anomenem motivacions. Davant una necessitat, com pot ser
l’adquisició d’un rellotge, hi poden haver diverses motivacions que influenciïn
com la satisfem. Un rellotge cobreix la necessitat de donar l’hora. Si només
volem cobrir la necessitat bàsica comprarem un rellotge de poques prestacions
que informi de l’hora, però això no és el que passa habitualment.

Quan anem a comprar un rellotge tenim en compte altres factors relacionats amb
les nostres motivacions. Escollim un rellotge amb un disseny que ens atregui i
d’una marca que ens ofereixi fiabilitat, fins i tot prestigi i distinció.

També ens podem fixar en models que més enllà de l’hora ens proporcionin
un cronòmetre, la data o fins i tot la temperatura exterior. També podem estar
condicionats pel preu, per l’opinió de les nostres amistats i per les tendències
actuals.

Quan una empresa pensa a comercialitzar un producte, més enllà de les necessitats
bàsiques que ha de cobrir, pensa quines motivacions té el consumidor per comprar-
lo. Aquestes motivacions depenen de la capacitat econòmica, de factors socials i
de factors culturals.



Polítiques de màrqueting 10 Avaluació de les oportunitats de mercat d'una empresa

Des de la seva aparició a principis del segle XX, el màrqueting és una disciplina
científica que ha estat en constant evolució i, per tant, s’ha anat definint segons la
finalitat que se li atribuïa en cada moment. En els seus orígens, el màrqueting
es considerava una branca de l’economia aplicada que estudiava els canals de
distribució però poc després va passar a ser concebut com una disciplina de
l’administració empresarial o management que s’ocupava de les tècniques per
augmentar les vendes. Des de principis del segle XXI, el màrqueting ha estat
reconegut com una ciència aplicada del comportament que pretén comprendre les
relacions entre els compradors i els venedors (Santesmases, 2004).

L’any 2007, l’American Marketing Association (AMA) va definir el màrqueting
com “l’activitat, grup d’institucions i processos per crear, comunicar, distribuir
i intercanviar les ofertes que tinguin valor per als consumidors, els clients, els
socis o per a la societat en general”. En aquest concepte hi ha un canvi important
respecte a la definició anterior: la substitució de satisfacció per la creació de
valor com a element central del màrqueting. En aquest procés de creació de
valor, els consumidors hi participen activament.

Aquesta nova concepció del màrqueting representa un canvi important perquè
considera que el valor no es crea a les fàbriques o a les botigues, sinó a través
de l’ús i el consum de béns i serveis.

Creació de valor

La creació de valor d’un cotxe no es produeix a la fàbrica, sinó cada vegada que una
persona l’utilitza per desplaçar-se.

Les xarxes socials són un exemple de creació de valor conjunta. L’organització d’aquestes
xarxes s’encarrega de proporcionar els recursos necessaris i de gestionar la relació, però
és l’usuari qui, a partir d’aquests recursos, gestiona informació, fotografies, participació en
fòrums, etc.

La concepció actual del màrqueting és precisament aquesta, és a dir, el conjunt de
processos i recursos que s’utilitzen per desenvolupar propostes de valor i afavorir el procés
de generació de valor.

1.1 Variables del màrqueting mix

Per assolir els objectius del màrqueting s’utilitzen una sèrie de variables o
instruments a partir dels quals es concreta com s’actuarà per tal d’assolir uns
determinats objectius. La combinació d’aquestes variables és el que s’anomena
màrqueting mix.

El màrqueting mix recull el conjunt de variables sobre les quals l’empresa
pot incidir per planificar les decisions comercials estratègiques. Aquestes
variables són: el producte, el preu, la distribució i la comunicació.

Són decisions controlables relacionades amb els factors següents:
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• Les característiques del producte, el posicionament i la diferenciació respec-
te a la competència.

• La fixació de preus i el marge de benefici.

• Els canals de distribució del producte: majoristes, detallistes, Internet, etc.

• La publicitat, les promocions del producte, les campanyes de relacions
públiques, etc.

La definició i l’aplicació d’aquestes decisions queda recollida en la política de
producte, de preu, de distribució i de comunicació.

Per explicar la importància d’una bona gestió del màrqueting mix comencem
per una petita reflexió: recordeu el procés de compra d’un producte que hagueu
adquirit recentment (un electrodomèstic, un aparell electrònic, un producte de
bellesa, un vehicle, etc.). L’objectiu és que respongueu a les preguntes següents:

• Com va sorgir la idea d’adquirir el producte?

• Què us va fer decidir per aquest i no per un altre?

• Què vau tenir en compte quan vau prendre la decisió?

• On vau comprar el producte?

• Qui va pagar el producte?

• Qui fa servir el producte?

Les respostes a aquestes preguntes permeten que les empreses detectin les ne-
cessitats dels clients i que enfoquin les seves accions per tal de satisfer aquestes
necessitats. Les empreses duen a terme investigacions comercials via enquestes,
reunions de grup amb clients potencials, entrevistes en profunditat, etc., per
recopilar informació que els permeti definir les polítiques de producte, preu,
distribució i comunicació (figura 1.1).

Figura 1.1. Les variables del màrqueting
mix són conegudes com les 4 P

Aquestes variables, en anglès es denominen PRODUCT,
PLACE, PRICE i PROMOTION.
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Les polítiques de
producte, preu, distribució
i comunicació s’analitzen

a les unitats “Polítiques de
producte i preu” i

“Polítiques de distribució i
comunicació”.

Posem per cas que esteu pensant comprar un rentavaixelles. La necessitat
d’adquirir l’aparell pot sorgir el dia que esteu tips de rentar plats o després de llegir
una notícia que us assegura que el rentavaixelles estalvia aigua. Sigui com sigui,
teniu clar que un rentavaixelles us estalviarà temps i us oferirà molta comoditat.

Un rentavaixelles no és un producte que comprem d’una manera espontània,
és més aviat una compra reflexiva, especialment perquè implica una despesa
econòmica important. Això farà que abans de decidir-nos busquem informació
sobre el producte per estar segurs que comprem la millor opció.

Què avaluarem abans de prendre la decisió de comprar el rentavaixelles?

• L’aspecte: la mida, el disseny interior i exterior (hi ha models per a tots els
gustos, fins i tot n’hi ha que es poden personalitzar!).

• L’ús: n’analitzarem la facilitat d’ús i la quantitat de programes possibles.

• El consum d’energia: alguns aparells són més eficients que d’altres en el
consum d’aigua i d’electricitat.

• El finançament: algunes empreses permeten fer un pagament en quotes
sense cobrar interessos, i d’altres només accepten un pagament immediat.

• El transport i la instal·lació: comprar un rentaplats implica portar-lo a casa
i instal·lar-lo. Algunes empreses inclouen el transport i la instal·lació en el
preu, i d’altres no.

• La garantia: generalment, els productes més cars són també els que
ofereixen més garantia.

• El preu: tant si som molt sensibles al preu (perquè tenim pocs recursos) com
si no ho som tant, el preu sempre ens interessarà.

• On comprar el producte: anar a un especialista, a una gran superfície o a la
botiga de barri dependrà del que ens ofereixin. La botiga de barri potser té
menys models, però els coneixem de tota la vida i ens ofereixen confiança.
La gran superfície té grans descomptes, però només en certs models, i
l’especialista té molts models, però potser implica fer un desplaçament més
llarg.

• La publicitat que rebem: què fa que ens decidim per una marca o per una
altra? La nostra experiència és una bona font d’informació, però... i si no
hem tingut mai rentavaixelles? Aleshores ens guiarem pel que ens diuen els
amics i familiars, i també pels estímuls publicitaris.

Totes aquestes qüestions que ens plantegem se les ha plantejat prèviament l’empre-
sa quan ha decidit quin producte comercialitzar. Això és el que forma la política
de producte, de preu, de distribució i de comunicació de l’empresa.

En la taula 1.1 es mostren algunes preguntes que ens hauríem de fer abans de
planificar una acció de màrqueting i les relacionem amb la variable de màrqueting
mix que li correspon.
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Taula 1.1. Preguntes relacionades amb les variables del màrqueting mix

Pregunta Variable associada

Com fa servir el client el producte? Producte: hem d’analitzar els possibles usos del producte i facilitar nous
usos que siguin valorats pels consumidors.

Quants diners pensa gastar? Preu: hem de calcular quina és la sensibilitat del client envers als canvis
de preu (augments de preu, descomptes, etc.). És important identificar el
preu que considera que és un preu just (bona relació qualitat/preu) i el que
és atractiu (té la sensació que surt guanyant de la transacció econòmica).

On compra el producte? Distribució: ens permet identificar on és convenient vendre el producte: a
Internet, en botigues especialitzades, en grans supermercats, etc. Una
mala distribució pot afectar greument la imatge de la marca.

On busca informació del nostre producte? Comunicació: és important facilitar l’accés a la informació del nostre
producte. Caldrà identificar els mitjans de comunicació que fa servir el
consumidor potencial i aprofitar-los per fer-hi publicitat del nostre
missatge.

Exemple de preguntes relacionades amb les variables del màrqueting mix

Vegeu un exemple d’aplicació de les variables del màrqueting mix on es mostren les accions
per a la comercialització d’un suc de fruites, a la taula 1.2.

Taula 1.2. Exemple de preguntes relacionades amb les variables del màrqueting mix

Pregunta Variable associada

Com fa servir el client el producte? El client consumeix el producte a casa, en desplaçaments i en el canal
Horeca. Per aquest motiu s’ofereixen envasos d’1,5 litres (casa), bric de
200 ml (per endur) i ampolles de vidre de 250 ml (per al canal Horeca).

Quants diners pensa gastar? El preu es fixa en funció del preu que la competència posa a la mateixa
categoria de producte, i el preu final en el punt de distribució (botiga) no el
fixa l’empresa sinó el detallista, o sigui, que no hi ha una política de preu
final fixada per l’empresa.

On compra el producte? L’empresa ha detectat que els consumidors finals compren el producte en
supermercats de barri, en supermercats de grans superfícies, en
màquines expenedores i en el canal Horeca (*). Així doncs, en fa una
distribució massiva, intentant que el producte sigui al més accessible
possible.

On busca informació del nostre producte? L’empresa fa una comunicació en mitjans massius, especialment a la
televisió i a la premsa generalista. Per als envasos de bric fa publicitat en
revistes infantils i anuncis a la televisió en la franja d’horari infantil.
Paral·lelament ha creat una campanya a les xarxes socials per fomentar la
interacció amb els clients finals. Per al canal Horeca, la força de vendes
ha visitat els clients i, per a compres mínimes, ha regalat uns para-sols
amb el nom de la marca.

(*) Horeca és l’acrònim d’hotels (HO), restaurants (RE) i cafeteries (CA). És un dels principals canals de distribució de productes alimentaris.

Diferents tipus d’envasos per a sucs
de fruites.

1.2 Megamàrqueting: màrqueting mix ampliat

Les 4 P de MacCarthy han estat durant molts anys una icona per als equips de
màrqueting. Cada variable és una guia per prendre decisions en la gestió de la
cartera de productes. Posem per cas una empresa que comercialitza rentavaixelles.
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En la taula 1.3 es mostren les variables i les decisions que impliquen.

Taula 1.3. Variables tradicionals del màrqueting mix

Variable de màrqueting Decisió que s’ha de prendre

Producte Disseny
Gamma de productes
Facilitat d’ús
Consum d’energia
Garantia
Transport i instal·lació

Preu Preu de venda
Finançament

Distribució Venda al detall a través de detallistes (botigues pròpies o botigues alienes,
com botigues de barri, grans superfícies o cadenes especialitzades)
Venda a l’engròs, a través de majoristes
Venda per Internet

Comunicació Campanya publicitària
Promocions
Relacions públiques

A les 4 P de MacCarthy s’hi han afegit dues variables més: la política i
el públic. Són dues variables no controlables per a l’empresa però que
exerceixen molta influència en les seves decisions. Les 6 P formen el que
s’anomena megamàrqueting.

La política fa referència a com afecta a l’empresa la gestió de la política nacional
i els efectes de les polítiques internacionals. La facilitat per crear una empresa,
la càrrega de l’impost de societats, les càrregues de la seguretat social dels
treballadors, la gestió de les infraestructures (xarxa de carreteres, centres logístics,
aeroports, etc.) són decisions governamentals que incideixen directament en les
empreses.

La influència de la política a l’empresa

La coordinadora ciutadana Teruel Existe reivindica des de fa anys més inversió en
infraestructures a la província. Consideren que la manca d’infraestructures ferroviàries i
d’autovies perjudica greument el desenvolupament econòmic i social de la zona. Al llarg del
segle XX, la província ha perdut el 50% de la població com a conseqüència de l’emigració a
altres zones d’Espanya més desenvolupades. D’altra banda, la sinistralitat a la carretera és
de les més altes d’Espanya. El dèficit d’infraestructures fa que moltes empreses no escullin
Teruel com a centre d’operacions malgrat que geogràficament és un punt clau entre Madrid
i València.

La gestió de la política internacional del Govern també afecta les empreses
importadores i exportadores. Actualment, la política comercial exterior d’Espanya
depèn en gran part de les decisions que es prenen a la Comissió Europea. Els
països de la UE tenen una normativa d’importacions i exportacions comuna que
entre d’altres es caracteritza pel següent:

• Una política aranzelària comuna.

• Un sistema de documentació administrativa comú (qualsevol procés d’im-
portació o exportació de la UE s’ha de fer amb els mateixos documents en
qualsevol país de la UE).
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• Unes limitacions quantitatives i qualitatives comunes a la importació i a
l’exportació.

• Unes exigències sanitàries, de seguretat i tècniques comunes.

Això fa que les empreses espanyoles hagin de complir els requisits marcats per la
UE si volen importar o exportar mercaderies.

El Govern també intervé en les exportacions oferint ajudes per facilitar la inter-
nacionalització de les empreses espanyoles. Aquestes ajudes poden ser en format
de subvencions, assessorament, finançament compartit, etc. Un Govern que doni
prioritat al desenvolupament internacional dels mercats durà a terme polítiques de
comerç exterior orientades a ajudar els exportadors.

Pel que fa a la variable públic, fa referència a l’anàlisi del consumidor. Els
hàbits dels consumidors incideixen en les decisions de màrqueting. L’objectiu
és analitzar el client per descobrir quines són les seves necessitats i determinar
quines accions en les 4 P les poden satisfer.

Així doncs, segons les noves tendències, el màrqueting mix està format per sis
variables, quatre de controlables per l’empresa i dues de no controlables. Ho
veiem en la taula 1.4.

Taula 1.4. Variables del màrque-
ting mix ampliades

Variable Característica

Producte Controlable

Preu Controlable

Distribució Controlable

Comunicació Controlable

Política No controlable

Públic No controlable

Philip Kotler, investigador i analista de la ciència del màrqueting, va ser qui va
proposar ampliar les 4 P a les 6 P. Kotler també recomana, a partir de la proposta
de Robert Lauterborn, un enfocament nou per al màrqueting: la relació amb el
client.

1.3 Funcions del màrqueting

Us heu preguntat mai com les empreses arriben a comercialitzar un producte?
El màrqueting comprèn el procés des de la creació del producte fins a l’arribada
d’aquest a mans del consumidor.

Són molts els autors que han escrit sobre les estratègies i les accions de màrqueting
que poden utilitzar les empreses.

Philip Kotler i el màrqueting

Tres definicions de màrqueting que Philip Kotler proposa són:

Els consumidors i el medi
ambient

Els consumidors cada vegada
són més conscients de l’impacte
del seu consum en el medi
ambient. Per això, moltes
empreses recullen aquesta
preocupació i proposen envasos
menys contaminants i més fàcils
de reciclar. Coca-Cola
distribueix llaunes fetes amb un
50% d’alumini reciclat en les
quals es pot veure el distintiu
Recycle now.
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A l’apartat “Anàlisi de les
oportunitats de mercat” hi
trobareu informació sobre

els diferents tipus de
mercats.

L’estratègia és el conjunt
organitzat d’accions

orientades a la consecució
dels objectius proposats.

• El màrqueting és el procés amb el qual una organització es relaciona creant, produint i
guanyant beneficis en un mercat.

• El màrqueting és l’art de crear i satisfer els consumidors, obtenint un benefici per a l’empresa.

• El màrqueting consisteix a fer arribar productes i serveis al consumidor en el moment adequat,
al lloc adequat, al preu adequat, i utilitzant les promocions i la comunicació adequada.

La definició de Philip Kotler parla del mercat, és a dir, del conjunt d’empreses,
consumidors, polítiques governamentals, etc., que influencien la gestió d’una
empresa. Per tant, és important analitzar els actors del mercat per determinar
l’estratègia de màrqueting de l’empresa.

La segona definició de Kotler posa èmfasi en el fet de gestionar l’empresa per tal
d’obtenir un benefici. És cert que l’objectiu prioritari per a l’empresa és obtenir
beneficis, però Kotler introdueix que el consumidor ha de quedar satisfet, ja que
en cas contrari la relació comercial no continuarà i perillarà la supervivència de
l’empresa.

El conjunt de decisions relacionades amb el producte, el preu, la distribució
al punt de venda i la comunicació són part de les tasques que es porten a
terme al departament de màrqueting d’una empresa.
Aquestes accions, també anomenades màrqueting mix, estan condicionades
per les estratègies que l’empresa hagi decidit implementar.

Exemple d’estratègia

El mercat d’empreses tèxtils és altament competitiu i algunes empreses opten per utilitzar
una estratègia de diferenciació; per exemple, introduir teixits d’alta innovació, com ara teixits
que repelen els mosquits de la malària, teixits que aporten vitamina C, teixits que poden
carregar el mòbil amb energia solar, etc.

Així doncs, si l’empresa vol comercialitzar un producte únic i diferenciat de la resta de
competidors cal que el seu màrqueting mix (característiques del producte, preu, canals de
distribució i comunicació) sigui coherent amb la seva estratègia.

1.4 El màrqueting en la gestió de l’empresa

Tradicionalment, les empreses han gestionat el màrqueting amb un enfocament de
producció que consisteix a analitzar els recursos propis i a decidir quin producte
es pot comercialitzar, donant més importància a la creació de sistemes eficients
de comercialització i deixant en un segon pla la satisfacció de les necessitats del
consumidor.

Actualment, en el mercat es donen dos fenòmens que cal destacar:

• Els clients estan més ben informats i tenen més clar el que volen.

• L’accés a les noves tecnologies i als nous sistemes de producció és més fàcil
per a les empreses, la qual cosa augmenta la competència en molts sectors.
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En aquest context, el mercat està cada vegada més repartit i la lluita entre empreses
per aconseguir clients nous és més gran.

L’enfocament cap a la producció, en aquest context, no és una bona opció. Per
això Kotler aconsella que les empreses es plantegin les decisions de màrqueting
des de l’òptica del client i que deixin enrere l’enfocament de la producció. Kotler
considera que, actualment, les empreses han de buscar diferenciar-se de la resta a
partir d’una relació amb el client excel·lent, perquè és més rendible mantenir un
client que fer-ne un de nou.

Aquest enfocament de màrqueting o enfocament cap al client considera que els
objectius de màrqueting s’han de fixar tenint en compte les necessitats dels clients.
Per això cal investigar les necessitats dels diferents segments de consumidors
i adaptar les variables del màrqueting mix de manera que donin una resposta
adequada per satisfer millor els consumidors.

En la figura 1.2 es mostra quina és la diferència entre l’enfocament tradicional
basat en la producció i l’enfocament de màrqueting que posa per davant el
coneixement del consumidor.

Figura 1.2. Enfocaments del màrqueting

La gestió del màrqueting inclou diferents processos que poden tenir l’ordre que
mostra la figura 1.3.

Figura 1.3. Procés de màrqueting

L’empresa porta a terme el procés d’anàlisi del mercat mitjançant les dades
que obté de fonts d’informació secundàries, és a dir, que han estat elaborades i
publicades per entitats públiques o privades, com per exemple informes econòmics
elaborats per organismes públics o estudis fets per empreses d’investigació de
mercats. L’empresa també disposa d’informació pròpia que ha anat elaborant al
llarg del temps, com ara informes sobre el nombre de clients i els seus gustos i
preferències.

El següent pas serà decidir quina estratègia és més convenient en funció dels
objectius que s’hagi proposat l’empresa.
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Les estratègies de
màrqueting s’analitzen a

fons a la unitat
“Planificació estratègica”, i

l’avaluació i el control de
les accions de màrqueting

es treballen a la unitat
“Pla de màrqueting”.

A l’apartat “Annexos” hi
trobareu més exemples

d’empreses orientades al
client.

L’aplicació del màrqueting mix requereix una estreta relació amb els altres
departaments de l’empresa per tal de poder prendre les decisions més encertades
sobre la gestió del producte, el preu, la distribució i la comunicació.

Finalment, cal elaborar un pla de control per avaluar les accions i calcular-
ne la rendibilitat. A partir d’aquesta anàlisi es plantejaran els nous objectius
empresarials.

Per a Kotler es tracta de canviar les 4 P pel que anomena les 4 C del client, que
es mostren en la taula 1.5.

Taula 1.5. Les 4 C de Lauterborn i
Kotler

4 P 4 C

Producte Customer solution

Preu Customer cost

Distribució Convenience

Comunicació Communication

Les 4 C de la taula 1.5 fan referència als conceptes següents:

• Customer solution. En comptes de pensar en quin producte podem produir,
es tracta de definir quina solució podem donar al client per cobrir-ne les
necessitats. Això vol dir personalitzar més els productes i allunyar-nos dels
productes homogenis.

• Customer cost. Més enllà d’avaluar els costos de producció i determinar-ne
el preu de venda, l’empresa analitzarà quin és el cost real per al client. Els
preus d’una gran superfície poden ser econòmics, però potser desplaçar-se
fins allà implica perdre tot el matí.

• Convenience. Fa referència a la facilitat per adquirir el producte o servei.
Hem de facilitar al client l’accés al producte. Quins són els canals que té el
client per adquirir el producte? És fàcil posar-se en contacte amb l’empresa
per rebre informació o per fer suggeriments? Internet pot ser una resposta
per facilitar l’accés a la informació i a la compra.

• Communication. Els consumidors estan cansats de la comunicació de
masses. Esperen una relació més estreta amb l’empresa en què només rebin
informació d’allò que els interessa. Kotler planteja una comunicació més
directa i selectiva, que afegeixi valor a les relacions i que no incomodi el
client.

En resum, quan pensem en la gestió del màrqueting mix analitzarem les quatre
variables (producte, preu, distribució i comunicació) a partir de l’òptica del
consumidor. Identificarem què vol i ho confrontarem amb el que l’empresa és
capaç de fer.

La satisfacció del consumidor es pot mesurar si coneixem les expectatives que
esperava. Les enquestes de satisfacció són un indicador de l’índex d’assoliment
de les expectatives que té el consumidor. L’objectiu és superar les expectatives per
aconseguir fidelitzar el client.
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NH hoteles i l’orientació al client

L’any 2010, l’empresa NH Hoteles va guanyar el premi “Experiencia de Cliente” que atorga
l’Asociación Española de Expertos en Centros de Contacto con Clientes (AEECCC). NH
Hoteles va observar que el seu perfil de client era el d’un professional d’uns 40 anys, que
dorm una mitjana d’1,4 nits, amb poc equipatge i que sempre té pressa. D’aquí que
detectés que les necessitats bàsiques del client eren descansar en un bon llit i disposar
d’un bon bany. El client no valorava els luxes superflus. NH Hoteles va eliminar el servei
d’acompanyament a les habitacions (l’equipatge era mínim) i va oferir una taula per treballar,
telèfon, bona il·luminació i televisió amb canals internacionals. Va identificar que els clients
viatjaven sols i per tant no calien dos llits individuals i va introduir un sol llit d’1,50 m.

Pel que fa al pagament, per evitar esperes innecessàries, els clients habituals no cal que el
facin a l’hotel, i la factura s’emet directament a la seu central de la seva empresa.

El següent vídeo promocional d’NH Hoteles resumeix aquestes premisses:

https://www.youtube.com/embed/EH69xgEMCQU?controls=1

1.5 Tipus de màrqueting

El màrqueting és una eina cabdal per comercialitzar béns o serveis. Si observeu
el vostre entorn trobareu que, a més de les empreses, també hi ha altres organitza-
cions que l’utilitzen. El màrqueting, per tant, va més enllà de l’àmbit empresarial
i actualment s’aplica també a les entitats sense ànim de lucre, als partits polítics,
a les institucions públiques, a les persones, etc. Així doncs, no està restringit
únicament als productes i als serveis.

La classificació dels diferents tipus de màrqueting es pot fer tenint en compte
diversos criteris i la seva finalitat; per això, es poden distingir diferents tipus de
màrqueting, tal com podeu veure a continuació.

1.5.1 Màrqueting empresarial

El màrqueting empresarial engloba els diferents tipus de màrqueting que les
empreses utilitzen per a la comercialització d’un producte o d’un servei. Com
sabeu, les empreses poden comercialitzar productes per al consum humà o bé
productes industrials; per això, es pot distingir entre el màrqueting de productes de
consum massiu, el màrqueting de productes industrials i el màrqueting de serveis.

El màrqueting de productes de consum massiu és el que s’aplica, per exemple,
a productes d’alimentació, cosmètica, joguines, cotxes, etc., i en el qual fer una
segmentació adequada del mercat per posicionar el producte en el segment més
adequat.
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A l’apartat “Annexos” hi
trobareu un altre exemple
de màrqueting no lucratiu

corresponent a una
campanya molt original

d’UNICEF.

Pel que fa al màrqueting de productes industrials, a diferència dels productes
de consum massiu, és el que s’aplica a productes que no van dirigits a un
consumidor final, sinó a un intermediari que sotmetrà aquests productes a un
procés de transformació per obtenir un altre producte destinat al consumidor
final o bé a un altre intermediari. Alguns exemples d’aquests tipus de productes
poden ser les matèries primeres, la maquinària industrial, els productes químics,
els components electrònics, els equipaments per a oficines, el mobiliari urbà,
etc. Tenint en compte les característiques d’aquests tipus de productes i els seus
destinataris, les estratègies de màrqueting han d’anar orientades a destacar les
prestacions tècniques del producte amb relació al seu preu, informació precisa i
serveis postvenda adequats (manteniment, recanvis, accessoris, etc.).

D’altra banda, el màrqueting de serveis és el que s’aplica en el sector de l’oci
i el lleure, l’ensenyament, el transport, la seguretat i les entitats financeres, entre
d’altres; és a dir, el màrqueting que s’aplica als béns intangibles, com són els
serveis on el consumidor no en percep el benefici fins que els utilitza.

1.5.2 Màrqueting no lucratiu

Les tècniques de màrqueting es poden aplicar per potenciar i facilitar activitats
relacionades amb l’intercanvi entre les entitats sense ànim de lucre i el seu públic,
com poden ser les ONG (organitzacions no governamentals), els sindicats, els
partits polítics, les associacions que promouen propostes de caire social, etc.
Aquest tipus d’intercanvi està relacionat amb idees i no implica una contrapres-
tació monetària.

El màrqueting no lucratiu és el conjunt d’activitats relacionades amb
l’intercanvi, bàsicament de serveis i idees, que porten a terme organitzacions
públiques o privades sense ànim de lucre.

Tot i que aparentment l’altruisme pot semblar incompatible amb l’aplicació de
tècniques de màrqueting, aquests tipus d’organitzacions també satisfan necessitats
i, per tant, han d’identificar-les i han d’establir els plans estratègics per aconseguir
els seus objectius.

Normalment, les organitzacions on s’aplica aquest tipus de màrqueting estan
orientades a la consecució de recursos per finançar els seus projectes no lucratius
o per difondre les accions que duen a terme en benefici de la societat; per això, a
vegades també es parla de màrqueting social.

El màrqueting social té per objectiu promoure l’acceptació de
comportaments socials que es consideren beneficiosos per a la societat en
general.
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Màrqueting de Greenpeace

Greenpeace és una entitat no governamental autofinançada pels seus socis, que no rep
cap tipus de finançament per part dels estats. Les campanyes de comunicació estan
orientades a la captació de socis que ajudin a finançar projectes de protecció del medi
ambient (màrqueting d’institucions no lucratives) i difondre la importància de preservar el
medi ambient i la fragilitat dels ecosistemes (màrqueting social).

A la figura 1.4 es pot veure un exemple d’una campanya de Greenpeace per protegir els
boscos canadencs.

Figura 1.4. Campanya de Greenpeace per protegir els boscos
canadencs

Les campanyes de màrqueting governamentals o d’associacions per a la conscien-
ciació sobre la importància de respectar el medi ambient, per promoure valors
cívics o bé per promoure canvis de conducta pel bé de la societat, com ara
reduir el consum d’alcohol entre els joves, són alguns exemples de màrqueting
social. També hi ha algunes empreses amb ànim de lucre que fan campanyes de
màrqueting social per fomentar hàbits entre els seus clients potencials i contribuir
a causes socials. Per exemple, una entitat financera podria promoure l’ús d’una
targeta de dèbit i donar un percentatge de les compres dels clients a un projecte
solidari.

Campanya de la FAD contra el consum de drogues

La FAD (Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció) va posar en marxa la campanya
#Construye amb l’objectiu de persuadir els joves per construir una passió a la seva vida
i deixar menys espai per a les drogues. La campanya es va difondre a la televisió i a les
principals xarxes socials (vegeu la figura 1.5).

Figura 1.5. Campanya #Construye una pasión (màrqueting
social)
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Impacte positiu

La responsabilitat social de
l’empresa (RSE) implica
assegurar que l’impacte

d’aquesta sigui positiu per al
medi ambient i per a la societat,

creant connexions emocionals
amb els grups d’interès.

El màrqueting social pot ser part de l’estratègia de responsabilitat social de
l’empresa, és a dir, és habitual que les empreses socialment responsables facin
campanyes de màrqueting social.

La responsabilitat social de l’empresa (RSE) és la contribució voluntària
de l’empresa en temes socials, econòmics i ambientals, tant en les seves
operacions comercials com en els processos interns de treball i en les seves
relacions externes.

Una empresa és responsable quan inclou en el seu dia a dia polítiques de
responsabilitat social que contribueixen a reduir l’impacte negatiu o a augmentar
l’impacte positiu de l’empresa en la societat i en el medi ambient.

El màrqueting de responsabilitat social s’ocupa de conèixer i comprendre
les principals qüestions d’interès públic i, a més, el context ètic, legal i social
de les activitats i els programes de màrqueting de les empreses.

La relació entre el màrqueting i la responsabilitat social sol causar molta confusió,
sobretot quan es parla de màrqueting social. Tal com s’ha indicat, el màrqueting
social es refereix a les accions que pretenen modificar una opinió o un comporta-
ment de les persones per millorar la situació ambiental o social. En canvi, l’RSE
és una estratègia per a la gestió de les decisions empresarials que té en compte la
rendibilitat, el medi ambient i la societat de manera conjunta.

L’RSE és un mitjà per a la diferenciació respecte a les altres empreses que pot
millorar la competitivitat, ja que cada vegada hi ha més gent que té en compte
aquest tipus d’accions per a l’elecció dels productes que consumeix. Així doncs,
l’RSE permet reforçar indirectament les estratègies de màrqueting de l’empresa.

Lego i la igualtat de gènere

La famosa companyia de blocs de construcció Lego va reconèixer que hi havia una falta
d’equitat de gènere en les seves joguines i va incorporar a la gran varietat de figures de la
marca una astronauta, una paleontòloga i una química. Això ha suposat un primer pas per
canviar els estereotips, equilibrar les diferències de gènere i promoure la igualtat de gènere
(vegeu la figura 1.6).

Figura 1.6. ’Kit’ de científiques de Lego
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Un altre tipus d’organitzacions que també utilitza el màrqueting són els partits
polítics.

El màrqueting polític és el conjunt de tècniques d’investigació, planificació,
gestió i comunicació que s’utilitzen en el disseny i l’execució d’accions
estratègiques i tàctiques en una campanya política, ja sigui electoral o de
difusió institucional.

Aquest tipus de màrqueting, per tant, fa referència a les estratègies i accions
dels partits polítics per a la difusió dels seus objectius i per aconseguir electors.
En síntesi, una acció de màrqueting polític té una primera etapa on es fan
enquestes per conèixer el tipus d’electorat que comparteix les idees del partit,
s’analitzen els programes dels altres partits i es recullen resultats d’enquestes
sobre intenció de vot. A continuació, en la segona etapa, es decideix el missatge
que es vol transmetre i es reprodueix en totes les eines de la campanya: mítings,
fulletons, debats als mitjans de comunicació, entrevistes a la premsa, interaccions
espontànies amb els ciutadans, xarxes socials, pàgina web, etc.

El primer polític que va fer un ús intensiu de les xarxes socials

Un dels grans exemples de màrqueting polític va ser la campanya de Barack Obama de
l’any 2008. Va ser el primer polític a tuitejar i a fer un ús intensiu de les xarxes socials, una
gran novetat en aquell moment que avui ens pot semblar imprescindible. L’estratègia es va
basar en l’autenticitat i en la generació de confiança, creant una gran comunitat en línia en
la qual el focus era la gent i les seves inquietuds, no el candidat (vegeu la figura 1.7).

Figura 1.7. Imatge de la campanya electoral de Barack
Obama

1.5.3 Màrqueting estratègic i màrqueting operatiu

Per aplicar el màrqueting amb èxit cal que l’organització gestioni de manera eficaç
les seves activitats. La gestió de màrqueting suposa planificar i executar el pla de
màrqueting amb l’objectiu de crear relacions de valor satisfactori per a tots els
agents implicats.

Aquesta doble vessant, decisió i acció, es correspon amb les dues principals
dimensions de la funció de màrqueting: el màrqueting estratègic i el màrqueting
operatiu.
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Trobareu més detalls
sobre les estratègies de

màrqueting a l’apartat
“Polítiques, objectius i

estratègies de
màrqueting” de la unitat

“Planificació estratègica”.

El màrqueting estratègic és el que defineix les línies generals d’actuació i
s’ocupa de les activitats que pretenen analitzar i conèixer les necessitats del
consumidor per establir un pla de màrqueting a llarg termini.

Per a l’empresa és fonamental conèixer les preferències dels consumidors i com
van canviant al llarg del temps, així com l’evolució del mercat. D’això se n’ocupa
el màrqueting estratègic; en canvi, el màrqueting operatiu és més concret i s’ocupa
de la gestió a curt termini.

El màrqueting operatiu és el que defineix les accions que cal dur a terme i
les eines que es poden utilitzar per aconseguir els objectius establerts en el
pla de màrqueting amb relació al màrqueting mix (producte, preu, distribució
i comunicació) per a un període de temps determinat (curt termini).

A l’exemple que hi ha a continuació podeu veure com el màrqueting operatiu
s’encarrega de dissenyar i executar les accions del pla de màrqueting per tal
d’aconseguir els objectius que ha definit el màrqueting estratègic.

L’estratègia a llarg termini i les accions d’una marca de rellotges

Posem per cas una empresa de rellotges que té com a estratègia liderar el mercat en el
segment dels joves entre 15 i 25 anys. Una de les primeres decisions serà determinar si
es vol posicionar com una empresa líder en preu o en disseny (màrqueting estratègic). Si
decideix ser líder en preu, les seves accions (màrqueting operatiu) aniran encaminades a
buscar les matèries primeres i els sistemes de producció més econòmics per tal de fixar
un preu competitiu. En canvi, si es decideix diferenciar-se pel disseny exclusiu dels seus
rellotge haurà de buscar un bon equip de dissenyadors, crear un producte únic i difícil
de copiar, invertir en investigacions de mercat sobre tendències de moda, fixar un preu
coherent amb el disseny exclusiu, fer una publicitat que maximitzi el valor diferencial del
producte, etc.

Cada estratègia comporta unes accions diferents. Així doncs, el màrqueting
operatiu, és a dir, les accions que cal dur a terme a curt termini (generalment un
any) depenen del màrqueting estratègic, d’allò que hem planificat a llarg termini.

1.5.4 Màrqueting intern i extern

Quan es va demostrar l’eficàcia del màrqueting per a la gestió dels intercanvis amb
els clients, algunes empreses es varen començar a plantejar si podrien aplicar els
mateixos principis per a la gestió dels recursos humans. Així va sorgir el concepte
de màrqueting intern com a contraposició al màrqueting extern.
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El màrqueting extern fa referència a les accions que l’empresa porta a
terme per comercialitzar els seus béns o serveis: analitzar la competència,
seleccionar els millors canals per distribuir el nostre producte, decidir el preu
més idoni per al producte o definir com ha de ser la publicitat són exemples
clars de màrqueting extern.

L’objectiu del màrqueting extern és crear valor per als clients, satisfent les seves
necessitats, construint estrets vincles i obtenint, a canvi, un valor (ingressos).

En aquest sentit, és important comunicar al client quin valor afegit té el producte
de l’empresa respecte als de la competència per afavorir la seva decisió de compra.
Així doncs, és normal que moltes empreses busquin aquest tret diferencial del seu
producte i que s’esforcin a difondre’l.

A la taula 1.6 es poden veure alguns exemples de comunicació del valor afegit de
diverses marques.

Taula 1.6. Comunicant el valor afegit

Producte o servei Missatge Valor afegit

Geox (calçat) Respira Peus secs

Hotels Relais & Chateaux A tot el món, únic en el món Hotels únics amb encant

Tilley (barrets) Guaranteed for life Barrets resistents i duradors

Assistència Sanitària Col·legial La millor assistència de la teva
vida

Lliure elecció de metges,
absència de llistes d’espera i
segona opinió mèdica

L’estratègia de màrqueting de KIA al Regne Unit

KIA volia posicionar-se com a marca de vehicles de qualitat i disseny a preus competitius.
Per això va fer una campanya de màrqueting extern dirigida al seu públic anglosaxó posant
especial èmfasi en els set anys de garantia que ofereix en tota la gamma de vehicles.
La comunicació va incloure diferents eines, entre les quals hi havia anuncis a televisió i
patrocinis (FIFA World Cup i Surrey County Cricket Club).

Podeu veure l’anunci de KIA per crear una imatge de marca de garantia al següent video:

https://www.youtube.com/embed/tDsCRtTekB4?controls=1

El màrqueting intern inclou aquelles accions que tenen com a objectiu
motivar els treballadors i inversors de l’empresa amb l’objectiu que hi confiïn
i la promoguin.

Està demostrat que un treballador ben valorat és més productiu i que un inversor
satisfet manté la seva inversió en l’empresa. El màrqueting intern té com a objectiu
aconseguir que els treballadors de l’empresa adoptin, de manera voluntària i
espontània, les creences, les actituds i els valors de l’empresa, que permeten
maximitzar la satisfacció dels clients.

A l’apartat “Annexos” hi
trobareu un exemple de
màrqueting intern de Walt
Disney.
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Llocs de treball saludables

En l’àmbit europeu existeix
l’European Network for

Workplace Health Promotion
(ENWHP), que facilita

informació sobre com hauria de
ser un lloc de treball saludable i

proporciona un qüestionari
d’autoavaluació per a les

empreses. Aquest qüestionari es
pot consultar a goo.gl/PVKkhi.

Màrqueting intern de Google

El màrqueting intern de l’empresa Google es basa en la filosofia de creure en els
treballadors i motivar-los perquè s’identifiquin amb l’empresa i donin el màxim de si
mateixos per aconseguir els objectius de la companyia. Google ofereix un horari flexible,
menjar gratuït, instal·lacions esportives dins l’empresa, un sou superior a la mitjana del
sector, etc. Aquests són alguns dels motius pels quals rep un currículum cada 25 segons.

Podeu veure un vídeo sobre com es treballa a Google al següent video:

https://www.youtube.com/embed/4YA9QWceEfE?controls=1

Algunes de les eines que utilitzen les empreses per motivar els treballadors són:

• Horari flexible: els treballadors treballen per objectius i poden organitzar el
seu temps com creguin convenient.

• Espais de relaxació i socialització: algunes empreses ofereixen la possibili-
tat d’utilitzar gimnasos o sales de videojocs dins les seves instal·lacions.

• Opció d’accions(stock options): per fomentar la permanència a l’empresa,
entre les retribucions no monetàries s’ofereixen accions de l’empresa si
s’assoleixen els objectius pactats.

• Transport: trasllat gratuït a l’empresa.

• Menjador: accés a menjar gratuït o subvencionat.

De fet, són molts els experts que asseguren que la gestió del personal ha de ser
equivalent a la gestió del màrqueting extern, el que dirigim als clients. A la
taula 1.7 hi ha una comparació amb les equivalències dels termes utilitzats en
el màrqueting extern i intern.

Taula 1.7. Paral·lelismes entre màrqueting extern i màrqueting intern

Màrqueting extern Màrqueting intern

Client Treballador

Producte Empresa

Tècniques de venda Comunicació interna bidireccional

Equip de vendes Equip directiu o quadres intermedis

Objectiu d’augmentar les vendes i els beneficis Objectiu d’augmentar la vinculació a l’empresa i la
motivació

Font: Barranco, F.J. (1993)

La creació d’un bon ambient de treball enforteix la vinculació del treballador amb
l’empresa i augmenta la productivitat; en conseqüència, és més fàcil aconseguir
els objectius generals de l’empresa. És fonamental que l’estratègia de màrqueting
intern sigui una creença ferma de la direcció i que es porti a terme de manera
participativa, creant sistemes de comunicació bidireccional en què els treballadors
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puguin expressar quines són les seves necessitats i el seu grau de satisfacció, tal
com es fa amb els clients externs.

1.5.5 Màrqueting emocional

En un entorn cada vegada més competitiu, amb una àmplia oferta de productes
semblants i on el consumidor té fàcil accés a una gran quantitat d’informació
per prendre decisions, els arguments racionals nos són suficients per aconseguir
vendre.

El màrqueting emocional utilitza eines relacionades amb les emocions i
els sentiments per convèncer el públic objectiu i establir vincles emocionals
sòlids i duradors amb els clients.

No n’hi ha prou de disposar de productes innovadors, de desenvolupar campanyes
de publicitat atractives i d’estar present a Internet; la marca ha de tenir personalitat
i, a partir d’aquesta, aconseguir una vinculació emocional entre l’empresa i el
client. El màrqueting emocional va més enllà de la repetició de compra i es basa
en la creació de bones experiències per tal que els clients també siguin promotors
de la marca.

"Movistar. Compartida, la vida és más"

Movistar va fer una campanya d’alt contingut emocional en la qual, per explicar els beneficis
de fer-se client, recorria a un discurs d’intencions d’un jove enamorat.

Podeu veure l’espot televisiu d’aquesta campanya al següent video:

https://www.youtube.com/embed/i6iGKyGMEMU?controls=1

Les empreses busquen crear una vinculació positiva amb el consumidor.
D’aquesta manera, el client té un imatge positiva de la marca que l’acompanya
i és clau en el procés de decisió d’una compra. És per això que moltes
marques s’esforcen per transmetre sentiments d’alegria, d’amor i d’humor com a
sensacions positives que volen associar amb el consum del seu producte o servei.

El màrqueting emocional està estretament lligat al neuromàrqueting, que
té per objectiu l’estudi dels efectes de la publicitat sobre el cervell humà i
com es tradueixen en actes de compra.

Algunes eines utilitzades pel neuromàrqueting són el programari que permet
captar les reaccions facials davant d’estímuls publicitaris (anuncis) o les en-
trevistes amb investigadors que, posteriorment, s’analitzen. Generalment, els

A l’apartat “Annexos” hi
trobareu un exemple de
màrqueting emocional de
la Fundació ONCE.
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programes informàtics són capaços d’identificar si la reacció de les persones a
l’estímul publicitari es pot catalogar de felicitat, de sorpresa, de disgust, de ràbia,
de por o de tristesa. La recopilació de les dades de cada individu que ha participat
en l’estudi es presenta en un informe que permet a l’empresa decidir quina és la
publicitat més adequada per crear un record positiu de la marca.

També hi ha altres empreses, amb més pressupost per a la investigació del
consumidor, que fan ressonàncies magnètiques del cervell mentre la persona està
exposada als estímuls publicitaris per observar la reacció de les diferents àrees del
cervell.

Una altra tècnica molt utilitzada és l’eye-tracking (figura 1.8), que analitza el
recorregut que fa l’ull davant la pantalla on s’exhibeix la publicitat. Els resultats
informen de la dilatació de la pupil·la, el parpelleig i els punts que l’usuari ha
observat i que permeten detectar el que li ha cridat més l’atenció.

Figura 1.8. Tècnica d’eye-tracking per detectar els moviments dels ulls
quan miren la pantalla de l’ordinador

1.5.6 Màrqueting relacional

Les empreses que apliquen el màrqueting relacional es caracteritzen per buscar
relacions a llarg termini amb els seus clients. L’objectiu és utilitzar una estratègia
”win-win”, on tant el venedor com el comprador obtenen beneficis de la relació.

Generalment s’utilitzen eines de màrqueting directe, com el Customer Relations-
hip Management (CRM) per gestionar les relacions amb el client i tenir una base de
dades amb informació sobre estadístiques de compres, característiques del client,
hàbits de consum, etc. Aquesta informació permet personalitzar l’oferta que es fa
a cada client, amb la qual cosa s’incrementen les possibilitats de satisfer de manera
adequada les seves necessitats.
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El màrqueting relacional suposa l’establiment de relacions durables amb
l’objectiu d’aconseguir la fidelitat dels consumidors i maximitzar el valor
del client. No n’hi ha prou amb la satisfacció de necessitats: cal oferir altres
beneficis que permetin mantenir les relacions a llarg termini.

El màrqueting relacional estableix diferents objectius a assolir en funció del cicle
del client, tal com podem veure a la taula 1.8.

Taula 1.8. Objectius i eines del màrqueting relacional

Cicle de vida del client Captar nous clients Augmentar el valor de la compra Satisfer plenament els clients

Objectiu Diferenciació del producte Augmentar el tiquet de compra:
venda encreuada o augment del
tiquet mitjà

Retenir els clients

Eines que s’utilitzen Màrqueting directe, campanyes de
comunicació personalitzades

Segmentació de mercats Servei postvenda i programes de
fidelització

La relació a llarg termini, la comunicació bidireccional i la creació
de valor per al consumidor i per a l’empresa són la base del màrqueting
relacional.

El màrqueting relacional concentra esforços a conèixer les necessitats específiques
del client, arribant a la customització del servei. La comunicació es personalitza,
s’eviten les campanyes en els mitjans massius i s’aposta pel màrqueting directe i
per les visites de la força de vendes, que ajuden a transmetre el valor afegit que
pot proporcionar el producte de l’empresa.

La personalització d’envasos

Nutella va posar en marxa una acció de màrqueting a les xarxes socials on convidava els
seus clients a personalitzar el pot del producte amb etiquetes adhesives amb els seus noms.
La proposta es va fer a través de Facebook i va aconseguir més de 350.000 seguidors.

Altres marques que també han fet campanyes d’aquest tipus són Kinder (goo.gl/qjfg5V) i
Coca-Cola (vegeu la figura 1.9).

Figura 1.9. Personalització d’envasos com a estratègia
de màrqueting relacional

Aquest tipus de campanyes vinculen positivament el consumidor amb la marca, aportant
un valor afegit, un tret que la diferencia de la competència i que genera viralitat, de manera
que la marca és més popular entre els consumidors.
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A l’apartat “Annexos” hi
trobareu un exemple

d’introducció de la marca
Cadbury a l’Índia.

1.5.7 Màrqueting internacional

Les empreses que volen introduir productes en altres països han de decidir quines
estratègies de comercialització són les més adients per al mercat de destí.

L’empresa ha de portar a terme una investigació de mercat per tal de determinar
quin és el mercat potencial, identificar el segment de consumidors al qual es vol
dirigir i el volum de vendes que pot assolir.

Tot seguit, cal que es prenguin algunes decisions relacionades amb les polítiques
de producte, preu, distribució i comunicació que es detallen a continuació:

• Producte: en molts casos és necessari fer canvis en el producte (disseny,
packaging, sabor, dimensió...).

• Preu: la fixació del preu en el mercat exterior depèn de diferents factors,
entre el quals cal destacar:

– Costos de la investigació de mercats.

– Costos de fabricació, incorporant les modificacions per adaptar el
producte als gustos dels consumidors locals.

– Costos de transport i costos logístics (emmagatzematge, empaquetat-
ge, etc.).

– Assegurances de transport.

– Drets de duana i impostos locals.

– Costos de distribució i comercialització del producte.

– Percepció del producte que es vol que tingui el consumidor final.

• Distribució: cal decidir si és convenient fer una distribució massiva, selec-
tiva o exclusiva, en funció de la capacitat que té l’empresa per introduir el
producte en el mercat i la percepció que es vol que el consumidor tingui
del producte. Si es pretén aconseguir un posicionament de producte d’alta
gamma pot ser interessant fer una distribució selectiva, és a dir, que el
producte només es pugui trobar en botigues que transmeten la imatge de
marca que interessa comunicar.

• Comunicació: s’han d’adaptar els missatges publicitaris, així com els
mitjans de comunicació (canals de televisió, revistes, blogs, etc.).

Introducció de la marca Gallina Blanca als països africans

L’empresa Gallina Blanca va començar el seu procés d’internacionalització a l’Àfrica l’any
1972. Actualment distribueix els seus productes a més de 18 països gràcies a un esforç
continuat per investigar els gustos i les motivacions de compra dels consumidors africans.

L’empresa va decidir canviar el nom de la marca comercial, Gallina Blanca, per Jumbo, un
nom més fàcil de pronunciar per la població africana, molta de la qual és bilingüe amb una
llengua local i l’anglès o el francès. També es va adaptar el gust dels productes als gustos
dels consumidors locals.
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A Espanya, per exemple, sota la marca Gallina Blanca es comercialitza el producte
Avecrem, uns daus de brou amb diferents sabors. Als països africans també es
comercialitza aquest producte sota la marca Jumbo però amb sabors diferents que inclouen
el gust de tomàquet i el de xai, que no existeix en el mercat espanyol (vegeu la figura 1.10).

Figura 1.10. La marca Gallina Blanca és Jumbo a l’Àfrica

1.5.8 ’Benchmarking’

Les empreses actuen en entorns canviants, molt dinàmics, on cal prendre decisions
constantment i avançar-se als esdeveniments. El benchmarking és una de les eines
que utilitzen les empreses per poder consolidar la seva posició competitiva.

L’anàlisi del funcionament intern i el de la competència, en especial de les
seves polítiques de màrqueting mix, serveix a les empreses com a indicadors
per establir bones pràctiques. Aquest procés de planificació, comparació i
aplicació dels canvis s’anomena benchmarking.

Dit d’una altra manera, el benchmarking consisteix a comparar els productes, els
serveis o els processos d’una empresa amb els del líder del mercat per analitzar-ne
les diferències i definir els plans necessaris per acostar-s’hi.

Per realitzar l’anàlisi de benchmarking es poden obtenir dades primàries (entre-
vistes amb líders del sector o treballadors de la competència) o dades secundàries
(informació que s’hagi publicat en estudis sobre el mercat).

1.5.9 Màrqueting de serveis

A diferència dels productes, els serveis són intangibles i, per tant, no es poden
gestionar com si fossin productes tangibles.
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Un servei és un conjunt d’activitats que tenen l’objectiu de respondre a una o
més necessitats del client. La prestació d’un servei no en suposa la possessió
i és essencialment intangible, encara que per oferir-lo s’acostumen a utilitzar
béns materials.

Quan un client adquireix un producte es pot fer una idea de la qualitat, ja que el
pot apreciar a través dels sentits (vista, tacte, olfacte o gust). En canvi, en el cas
dels serveis no és fàcil que el client pugui percebre la qualitat d’allò que rebrà. Per
aquest motiu, és important intentar fer tangible o “tangibilitzar” els serveis, és a
dir, intentar que tots els elements que s’utilitzin serveixin perquè el client es faci
una idea d’allò que rebrà, com per exemple amb l’aparença del personal encarregat
de la prestació del servei, amb un tracte exquisit al client, amb un bon disseny del
fullet o pàgina web, etc.

Determinar les diferències que hi ha entre un producte i un servei no és
fàcil, especialment quan en algunes empreses es combinen a la perfecció
els uns amb els altres. No obstant això, els serveis posseeixen una sèrie de
característiques específiques que els diferencien dels productes i que cal tenir
molt en compte perquè requereixen tècniques de màrqueting diferents.

La taula 1.9 mostra les diferències principals entre productes i serveis.

Taula 1.9. Diferències entre productes i serveis

Productes Serveis

Són tangibles i, per tant, es poden percebre a través dels sentits i es
poden provar, mirar, olorar, etc.

Són intangibles i, per tant, la percepció de cada persona pot ser molt
diferent.

Constitueixen una oferta estàndard, és a dir, s’ofereix el mateix producte a
tots els clients.

Són heterogenis i variables, és a dir, es poden adaptar fàcilment a les
característiques i necessitats dels destinataris.

La seva fabricació és prèvia al consum, és a dir, primer es produeixen i
posteriorment es consumeixen.

La producció i el consum són simultanis, és a dir, a mesura que es va
prestant el servei es va consumint.

Perduren més o menys en el temps. No perduren.

Els fabricants no acostumen a mantenir un contacte directe amb els
clients finals.

Les empreses que presten serveis mantenen un contacte directe amb els
clients.

En la fabricació d’un producte no intervenen els consumidors. La producció d’un servei implica la participació directa del consumidor.

La qualitat dels productes depèn dels nivells de qualitat interna. La percepció de la qualitat d’un servei està determinada tant per la
qualitat interna com per l’externa.

Estratègies de màrqueting de serveis

Un dels avantatges principals del sector serveis és la relació directa i personal
que s’estableix entre el venedor (la persona que presta el servei) i el consumidor.
L’avantatge que suposa aquesta relació directa és la possibilitat de tenir informació
de primera mà i el control permanent.

La necessitat d’adaptar les estratègies i les eines del màrqueting general al sector
dels serveis ha permès desenvolupar una sèrie d’estratègies específiques per als
serveis. A continuació s’indiquen les més significatives.
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Tangibilització del servei
Consisteix a desenvolupar una representació tangible del servei per facilitar la seva
percepció al client. Això es pot aconseguir a través d’un suport físic que aporti
qualitat i que permeti diferenciar-lo d’altres serveis o empreses. Per exemple,
tots coneixem els serveis que pot oferir un gimnàs, però la nostra percepció de
cadascun d’aquests depèn de les instal·lacions, del personal que l’atén, de la neteja,
de la qualitat dels aparells, etc.

Realització de vendes encreuades
Un concepte simplista de la venda encreuada consisteix a vendre als clients
productes complementaris als que ja consumeix. No obstant això, no té res a veure
amb la venda indiscriminada de productes o amb el fet de vendre més del mateix
als clients de sempre.

El significat real de la venda encreuada té a veure amb el fet de preveure les
necessitats del client per satisfer-les més enllà d’una demanda puntual i augmentar
així no tan sols els ingressos de l’empresa, sinó també la fidelitat del consumidor,
qui troba més solucions a les seves demandes. Es poden distingir, bàsicament,
dues tècniques de venda encreuada:

• Cross selling o venda encreuada. Consisteix a oferir productes o serveis
complementaris als clients habituals i generar així un valor afegit per al
client. Per exemple, en la majoria de gasolineres es poden adquirir no només
combustibles i productes relacionats amb els vehicles, sinó que, a més, es
poden comprar productes d’alimentació, lleure, serveis d’hoteleria, etc.

• Up selling. Consisteix a promocionar entre els clients productes i serveis
d’un valor i grau superiors als que pensaven consumir. Imaginem el cas d’un
hotel: un cop un client truca per reservar una habitació, i quan ja veiem que
està interessat a confirmar la reserva, podem proposar-li una habitació de
categoria superior amb esmorzar inclòs o amb una entrada a la zona d’spa.

Creació d’una identitat corporativa sòlida
La identitat corporativa és un concepte que va més enllà de la imatge corporativa.
Mentre la imatge corporativa és el conjunt d’elements que identifiquen l’empresa,
com ara els logotips, la identitat és conseqüència de la imatge corporativa i és un
element estratègic bàsic per aconseguir la diferenciació.

La identitat corporativa és un element de comunicació que s’incorpora a l’estratè-
gia global de l’empresa, que s’estén i que està present en les manifestacions, les
produccions i les actuacions de l’empresa.

Els clients ignoren el concepte d’identitat corporativa. Per a ells simplement
no existeix. El que sí que existeix per als clients és l’experimentació, una sèrie
de vivències que els aporten satisfacció, confiança, fidelitat, etc., valors que es
relacionen amb l’empresa.

Aconseguir que els clients s’identifiquin amb la identitat corporativa de l’empresa
és fonamental per assolir la fidelització.



Polítiques de màrqueting 34 Avaluació de les oportunitats de mercat d'una empresa

Un exemple de creació d’identitat corporativa és el de molts hotels. Els clients
poden confiar en un hotel determinat, sense conèixer-lo, simplement perquè forma
part d’una cadena hotelera i saben que obtindran un servei d’acord amb la seva
categoria.

Singularització del servei
El client pot percebre que se li presta un servei específic per a ell i dissenyat a la
mida de les seves necessitats.

La singularització del servei que ofereix una empresa s’aconsegueix amb la
creació d’atributs que siguin percebuts pels clients com a únics o exclusius i pels
quals estan disposats a pagar un extra.

Mitjançant la singularització s’aconsegueix la diferenciació.

Una sauna amb vistes a la neu

Us imagineu gaudir d’una sauna mentre recorreu en telecabina el paisatge gelat de la
Lapònia finlandesa?

Una empresa finlandesa proposa gaudir d’una sessió de sauna de 2 hores a 718 metres.
Per arribar-hi cal agafar un telecabina on l’usuari ja pot gaudir d’una sauna mentre
contempla el paisatge.

Són poques les saunes que poden oferir aquest contrast als seus clients!

Diferenciació per qualitat del servei
La qualitat d’un servei és la percepció que en té el client. D’alguna manera, és la
imatge mental que el client es forma del servei i de la seva capacitat per donar una
resposta efectiva a les seves necessitats. El concepte de qualitat de servei va més
enllà de la simple cortesia o amabilitat dels empleats que atenen els clients.

La qualitat està relacionada directament amb la fiabilitat i la credibilitat que es
transmet al client.

Harmonització de la demanda del servei
Els serveis, a diferència dels productes, no es poden emmagatzemar, i això suposa
que pot haver-hi puntes de demanda en què no hi hagi prou personal per atendre els
clients. Contràriament, en els moments de baixa demanda pot haver-hi un excés
de recursos humans. Per tant, s’ha de mirar de modular o harmonitzar la demanda
de manera que els clients necessitin regularment l’empresa.

Per exemple, és habitual que s’ofereixin reduccions de preu en moments en què
la demanda del servei és baixa o que es facin ofertes especials si es reserva el
servei amb antelació. En moltes agències de viatges el preu és molt diferent segons
l’època de l’any i segons l’antelació amb què es contracta el servei.

La tarifa nocturna d’Endesa

Per incentivar el consum d’energia en hores de menor demanda, Endesa ofereix la tarifa
Tempo, amb descomptes sobre el preu del consum variable i del cost fix de la factura
elèctrica. Com més consum fa l’usuari en aquesta franja, més descomptes pot acumular.
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Els usuaris poden simular l’estalvi que suposa aquesta contractació a la seva pàgina web:
goo.gl/x1YVVU.

Utilització intensiva del màrqueting relacional
La majoria dels serveis es presten de manera immediata amb una atenció personal
i directa al client. Això facilita la possibilitat de conèixer la valoració del client
amb relació al servei i la previsió d’altres necessitats.

Per exemple, mitjançant els qüestionaris de satisfacció en el moment de concloure
el servei es pot obtenir informació molt valuosa. Oferir promocions especials per
als clients habituals també pot ser una estratègia de màrqueting relacional.

Avantatges per als socis del DIR

El club del gimnàs DIR ofereix tot un seguit d’avantatges per als seus socis, com ara
descomptes per a espectacles, projeccions de cinema, restaurants, escoles esportives,
lloguer de vehicles, etc., gràcies als acords que tenen signats amb altres empreses.

També ofereix un servei web on els socis es poden registrar per conèixer amics i fer
activitats (Dir Singles & Friends), un club d’entrenament per a triatletes i el grup “Run with
us” per entrenar corredors. D’aquesta manera, el gimnàs vol premiar la fidelitat dels seus
socis i vol afegir valor a la seva proposta de servei en un sector tan competitiu com són els
gimnasos.

1.5.10 Noves tecnologies aplicades al màrqueting

Les accions d’informar-se, decidir i comprar han evolucionat des de l’aplicació
de les noves tecnologies a la comercialització de béns i serveis. Hi ha més
interactivitat amb el client, una comunicació disponible les 24 hores del dia els
365 dies de l’any, un aparador sense limitació d’espai i un abast mundial.

La interacció entre l’empresa i l’usuari ja no es produeix exclusivament en el punt
de venda; de fet, hi ha clients d’una marca que mai han trepitjat una botiga i que
han basat les seves experiències de compra només en els processos en línia, des
de la recerca d’informació, l’assessorament i la comparació d’alternatives fins al
pagament en línia.

Les empreses utilitzen les noves tecnologies per trobar nous canals de
distribució i comunicació dels seus productes per tal de maximitzar la seva
presència en el mercat i guanyar en competitivitat.

Xarxes socials

Avui dia, les noves tecnologies ens ofereixen la possibilitat de compartir informa-
ció, emocions, idees, etc., de manera instantània i en múltiples formats: escrit,
oral, visual, sonor...
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A l’apartat “Annexos” hi
trobareu un exemple

d’accions de màrqueting a
Instagram.

L’ús de les xarxes socials
com a instrument de

comunicació de
màrqueting es treballa
més a fons a la unitat

“Polítiques de distribució i
comunicació”.

Les xarxes socials són plataformes en línia que permeten aquesta comunicació
interpersonal. Alguns exemples són Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube,
Pinterest, Instagram, etc. En un primer moment van néixer com a espais de
connexió entre individus o grups, però la seva potencialitat de seguida les ha
convertit en un altre canal de comunicació entre les empreses i els seus clients.

Heu vist mai un anunci d’una empresa al vostre mur de Facebook? O una
fotografia en format anunci patrocinada entre el seguit de fotografies del vostre
compte d’Instagram?

Les empreses tenen molts motius per utilitzar les xarxes socials per comunicar-se
amb els seus clients potencials.

Els avantatges que suposa l’ús de les xarxes socials com a canal de comunicació
entre les empreses i els seus clients són diversos. A continuació s’indiquen els
principals:

• Segmentació del públic objectiu: les plataformes en línia com ara Facebook
tenen les característiques dels seus usuaris gràcies al formulari inicial que
aquests omplen quan es donen d’alta. Aquestes dades fan referència a
l’edat, el lloc de residència, els gustos, etc., informació molt útil i necessària
per segmentar el mercat en grups homogenis. A més a més, els usuaris
diàriament informen del que els agrada (amb el botó “m’agrada”), fet
que permet seguir el rastre d’allò que interessa a un determinat perfil
d’usuari. Gràcies a aquesta informació, l’empresa dirigeix la publicitat a
grups concrets de la població, la qual cosa permet rendibilitzar la inversió, ja
que el rendiment per contacte és superior a una campanya massiva dirigida
a un públic heterogeni.

• Redifusió dels continguts: cada interacció de l’usuari amb el contingut
publicitari de l’empresa pot suposar la seva redifusió. Amb Twitter, per
exemple, l’usuari pot reenviar el contingut a un nou usuari, i amb Instagram
es pot reenviar el contingut amb un sol clic. Això augmenta la visibilitat de
les accions de publicitat de l’empresa sense cap cost addicional.

• Control del pressupost: en molts casos, el cost de la campanya de comuni-
cació en línia depèn del nombre d’interaccions dels usuaris amb els anuncis
(obertura de l’anunci, redifusió del missatge, etc.). Això permet tenir un
control diari del que l’empresa gasta en publicitat, de manera que pot aturar
la campanya si ja ha arribat a gastar el pressupost disponible.

La publicitat a les xarxes socials pot tenir diferents objectius (augmentar seguidors,
aconseguir informació sobre gustos i motivacions, augmentar el trànsit al web
de l’empresa, etc.), així com múltiples formats (anuncis patrocinats, creació
d’històries, patrocini de trending topics, etc.).

Campanya de Tipp-Ex a Youtube

L’agència de publicitat Buzzman va rebre l’encàrrec de Tipp-Ex de fer la campanya “Hunter
shoots a Bear” a Youtube.

L’espot publicitari era interactiu, de manera que deixava que l’usuari pogués decidir el final
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de la història. L’humor, la sorpresa i la capacitat d’interactuar van fer que aquest vídeo es
convertís en viral i esdevingués un dels 10 vídeos més vistos l’any 2010 a Youtube.

Podeu veure una explicació de com es va fer en el següent video:

https://www.youtube.com/embed/nZBzy0FzKuA?controls=1

Posicionament a buscadors

Els consumidors, ja siguin clients finals o empreses intermediàries, utilitzen les
noves tecnologies per cercar informació i prendre decisions sobre els productes i
serveis que volen comprar. En aquest sentit, les empreses volen maximitzar la seva
presència a Internet i a altres plataformes comercials, com per exemple la televisió
interactiva. Els buscadors com Google, Bing o Yahoo ofereixen la possibilitat de
maximitzar la visibilitat de l’empresa a la seva pàgina, ja sigui:

• Creant anuncis de text visibles. Són els anuncis que apareixen a la part
dreta de la pàgina de Google (GoogleAds) o bé els primers resultats que
mostra la pàgina (Adsense). Aquesta eina té un cost per a l’anunciant i
generalment és el buscador el que assessora sobre el millor text a inserir, tot i
que l’empresa també pot contractar una agència de publicitat per elaborar-lo.
El cost de la publicitat depèn del nombre d’interaccions (clics) amb l’usuari.
Aquest tipus de màrqueting s’anomena SEM (Search Engine Marketing).

• Facilitant que el web de l’empresa aparegui entre els primers resultats
de la cerca. Els buscadors tenen el seu barem per jerarquitzar l’aparició de
continguts. Les empreses de publicitat poden aconsellar sobre l’estructura
i els continguts que ha de tenir una pàgina web comercial perquè sigui més
visible en el rànquing de continguts. Aquest tipus de màrqueting s’anomena
SEO (Search Engine Optimization).

Rol del gestor de continguts (’community manager’)

Segurament heu vist proliferar anuncis als diaris oferint llocs de treball per a community
managers. Quines són les tasques que han de fer? Les empreses amb presència a Internet,
ja sigui amb una pàgina web corporativa, amb una botiga en línia o a les xarxes socials,
han de disposar d’una estratègia de comunicació coherent en tots els seus canals.

La comunicació bidireccional ofereix grans oportunitats per crear vincles amb els clients
però també reptes com la gestió de la imatge de la marca o de la reputació en línia.

Els community managers gestionen els continguts en línia, participen als fòrums, promouen
el posicionament orgànic (SEO) de l’empresa als buscadors i interactuen amb clients i
usuaris a les xarxes.

Trobareu informació sobre
com gestionar anuncis a
Google a Google AdWords:
goo.gl/c67GKh.
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L’aplicació mòbil
d’Starbucks

La cafeteria Starbucks ofereix
una aplicació que els seus clients

poden descarregar-se al mòbil.
Gràcies a aquesta aplicació,

poden fer una comanda de camí a
la botiga per evitar fer cues quan
arribin, poden pagar utilitzant el
seu dispositiu i poden acumular

punts de fidelitat.

Màrqueting mòbil

L’any 2014, Espanya comptava amb 23 milions d’usuaris de telèfons intel·ligents
(smartphones). Aquesta dada hauria de permetre considerar seriosament el
màrqueting mòbil com a via de comunicació i de comercialització de productes i
serveis.

El màrqueting mòbil dissenya i implementa accions de màrqueting
utilitzant els aparells mòbils com a canal de comunicació. Es poden utilitzar
diferents eines, com ara les aplicacions, els missatges multimèdia, els codis
QR, els serveis basats en la geolocalització o la realitat augmentada.

Per a què feu servir el vostre telèfon mòbil? En un primer moment, l’ús del telèfon
mòbil cobria la necessitat d’estar localitzables si érem lluny d’una línia de telefonia
fixa, però amb el pas del temps aquest dispositiu ha evolucionat per convertir-
se en un aparell amb múltiples funcions: telèfon, càmera, agenda, reproductor
de música i jocs, i amb la possibilitat de connexió a Internet les prestacions han
augmentat considerablement. Les empreses han trobat un nou canal de distribució
gràcies a l’ús d’Internet als dispositius mòbils.

La telefonia mòbil és una oportunitat per a les empreses per conèixer millor
els seus consumidors, per interactuar-hi i per recompensar-los.

Algunes de les eines que utilitza el màrqueting mòbil són:

• Missatges de text. Normalment s’utilitzen per informar el client de
promocions de curta durada; per exemple, l’empresa Wala sovint utilitza
els missatges de text per informar sobre la “Setmana del running” o “La
tornada a l’escola”.

• Aplicacions. Les aplicacions són programes que els usuaris es descar-
reguen en els seus dispositius. L’objectiu és facilitar el contacte amb la
marca, ja sigui per facilitar la compra o per proporcionar-los entreteniment.
Per exemple, l’empresa Privalia, un outlet en línia de primeres marques,
ofereix la possibilitat de descarregar-se la seva aplicació per poder consultar
i comprar des del dispositiu. Altres marques ofereixen aplicacions que tenen
com a objectiu millorar la imatge de la marca o bé augmentar l’experiència
de l’usuari amb la marca.

• Jocs per a mòbils. L’objectiu és facilitar un joc a l’usuari per entretenir-lo
i vincular-lo a la marca a través d’estímuls positius. El restaurant mexicà
Chipotle volia que els seus consumidors el percebessin com una empresa
responsable amb el medi ambient i varen crear una campanya a Youtube
que va obtenir més de 6 milions de visites i un joc per a mòbil on l’usuari
ajuda un espantaocells a crear menjar de bona qualitat. L’objectiu era donar
a conèixer la Chipotle Cultivate Foundation, que té com a missió millorar la
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criança d’animals i portar a terme pràctiques d’agricultura sostenible, així
com millorar l’educació i els hàbits alimentaris. Podeu consultar el vídeo:

https://www.youtube.com/embed/lUtnas5ScSE?controls=1

• Codis QR o bi-di. Segurament heu vist uns codis quadrats a l’envàs
d’alguns productes o en cartells publicitaris. Quan l’usuari escaneja aquests
codis amb el seu dispositiu mòbil (només cal una senzilla aplicació),
automàticament el navegador es dirigeix a una pàgina d’Internet amb un
contingut textual o audiovisual que proporciona informació extra sobre el
producte.

Codi QR de l’IOC

• Geolocalització. Avui dia, els dispositius mòbils compten amb un sistema
GPS (Global Positioning System) que permet identificar la posició de l’usari
segons unes coordenades. El màrqueting aprofita aquesta informació per
presentar ofertes personalitzades, més adients al moment i a la situació
geogràfica. Per exemple, segons la localització, una empresa global pot
mostrar a l’usuari el web del país o la regió del lloc on es trobi aquest,
de manera que tingui informació més útil com ara productes disponibles,
horaris o telèfons d’atenció al client. Hi ha aplicacions que augmenten
l’experiència del consumidor gràcies a la geolocalització.

Actualment és possible buscar establiments (botigues, restaurants, benzine-
res, etc.) que estiguin en un radi pròxim al lloc on ens trobem. Aplicacions
com Foursquare o Optium ens informen dels establiments pròxims. L’usuari
pot accedir a opinions d’altres usuaris i pot valorar la seva experiència en
aquests establiments. Les empreses poden rebre el feedback dels usuaris
i poden fer promocions en línia. Una eina que s’utilitza en el màrqueting
per geolocalització és Location Based Advertisement (LBA), que permet
enviar publicitat sobre promocions mitjançant banners o pop-ups a un client
potencial que està navegant per Internet a prop d’un determinat establiment.
Podeu veure un exemple de la campanya que va fer el forn de pa Paul a Praga
al següent video:

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

• Realitat augmentada. En un esforç per oferir al consumidor millors
experiències de compra en línia, s’ha aplicat la tecnologia de la realitat
augmentada al món del comerç en línia.

Geolocalització, el factor
diferenciador de Wallapop

L’aplicació mòbil Wallapop
permet comprar i vendre
productes a través del mòbil. La
diferència amb altres aplicacions
és que els usuaris poden fer una
cerca que mostri els usuaris més
propers a la seva ubicació. Això
permet discriminar aquells que
per distància no convenen i
maximitza la satisfacció dels
usuaris, ja que eviten consultar
ofertes que no els interessen.



Polítiques de màrqueting 40 Avaluació de les oportunitats de mercat d'una empresa

A l’apartat “Annexos” hi
trobareu un exemple de

com Telepizza va adaptar
el seu lloc web a la versió
per a dispositius mòbil.

Podeu consultar més
consells per gestionar un

web mòbil a goo.gl/e1T4Ny.

La realitat augmentada és un tipus de tecnologia que permet visualitzar
dades reals a distància utilitzant dispositius mòbils. Facilita a l’usuari la
visualització del producte amb més detall i una interacció més real.

Ikea ha creat una aplicació per a tauletes mòbils que permet descarregar els
productes i, a través de la realitat augmentada, el consumidor pot visualitzar
en tres dimensions els productes superposant-los a la realitat de l’espai on
es trobi. D’aquesta manera, l’usuari té una idea més clara de com quedaria
aquell producte a casa seva. Podeu veure com funciona l’aplicació del
catàleg de realitat augmentada d’Ikea al següent video:

https://www.youtube.com/embed/MlROUI0yRr0?controls=1

• Llocs web mòbils. Són molts els usuaris d’Internet que naveguen per la
xarxa utilitzant dispositius mòbils. Les empreses tenen el repte d’adaptar
els seus llocs web a aquests dispositius per tal de facilitar-ne la usabilitat.
Cal tenir en compte que l’espai de visualització en un telèfon o una tauleta
és inferior al d’una pantalla d’ordinador, de manera que cal simplificar i fer
més accessibles els continguts.

Els buscadors penalitzen els webs que no ofereixen una versió per a mòbils,
així que és interessant invertir temps en l’adaptació dels continguts per a la
visibilització en aquests dispositius. Això s’anomena disseny responsive. El
disseny responsive consisteix a redimensionar i col·locar els diferents elements
d’una pàgina web de manera que s’adaptin a l’amplada de la pantalla de qualsevol
dispositiu.

Alguns consells per desenvolupar webs mòbils són:

• Evitar l’organització horitzontal (scroll o barra de desplaçament horitzontal)
de la informació.

• Utilitzar una mida de text llegible (12 px.).

• Crear botons a vincles d’una mida òptima perquè sigui fàcil de clicar-hi.

Les noves tecnologies ens ofereixen múltiples eines per aprofundir en el conei-
xement del consumidor, recopilant dades i, a la vegada, facilitant la interacció
que proporciona un ampli ventall de possibilitats per comunicar la presència d’un
producte o servei en el mercat.

Les empreses han de conèixer les oportunitats que els diferents tipus de màrqueting
ofereixen per gestionar la comercialització dels seus productes i serveis. Només
així poden comptar amb totes les possibilitats per obtenir beneficis i satisfer els
clients, els dos pilars de qualsevol empresa.
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2. Anàlisi de les oportunitats de mercat

Un dels aspectes que defineix l’emprenedoria, ja sigui per a la creació d’una nova
empresa o per al llançament de nous productes en una empresa consolidada, és la
capacitat per identificar noves oportunitats de negoci i, sobretot, d’anar més enllà
i començar a treballar per aprofitar-les.

Segons Kotler, una oportunitat de mercat existeix quan la motivació dels treballa-
dors s’identifica amb un grup de persones, suficientment nombrós, amb necessitats
que no s’estan satisfent. Podem dir, per tant, que hi ha d’haver un nombre
considerable de clients potencials amb poder adquisitiu i amb ganes de trobar un
producte que pugui satisfer una determinada necessitat.

Quan es parla d’oportunitats de negoci o de mercat es fa referència als desitjos
o les necessitats que encara no han estat satisfets pel mercat o que es satisfan de
manera insuficient. Així doncs, l’anàlisi del mercat i especialment dels agents que
tenen necessitats no satisfetes és l’instrument a partir del qual es poden detectar
oportunitats.

Aquest apartat es dedica a l’estudi del mercat i dels agents que hi intervenen amb
l’objectiu de detectar oportunitats de negoci.

2.1 Anàlisi del mercat

Totes les empreses desenvolupen la seva activitat dins d’un sistema comercial en
què interactuen amb diversos agents que fan possible que es desenvolupi l’activitat
econòmica. Per tant, l’empresa no és un ens aïllat, sinó que actua en un entorn
sobre el qual influeix i, de la mateixa manera, l’entorn condiciona les accions de
l’empresa.

Per prendre les decisions més encertades i aconseguir els objectius empresarials
és fonamental que l’empresa analitzi a fons el mercat.

Tradicionalment, el mercat s’ha definit com el lloc on es compren i es venen
béns. Aquesta definició, però, només recull l’accepció de mercat que es refereix
al lloc on concorren venedors i compradors per efectuar transaccions. No obstant
això, i malgrat que encara existeixen llocs físics que s’identifiquen perfectament
com a mercats (botigues, supermercats, centres comercials, mercats ambulants,
etc.), els intercanvis es poden produir en molts i molt diferents llocs gràcies a les
tecnologies de la informació i la comunicació.

Des del punt de vista econòmic, el mercat és el mecanisme a través del qual els
oferents (productors i venedors) i els demandants (consumidors o compradors)
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La categoria de productes
és el conjunt de productes

que satisfan de manera
similar la mateixa necessitat

o desig.

d’un determinat bé o servei estableixen relacions comercials amb la finalitat
d’efectuar transaccions.

En el mercat hi concorren l’oferta, constituïda pels venedors, i la demanda,
constituïda pels compradors. En funció de la relació existent, el volum de l’oferta
i el volum de la demanda, s’estableix un preu determinat per a la realització
de l’intercanvi; d’aquí que, des del punt de vista econòmic, els tres elements
principals del mercat siguin oferta, demanda i preu.

Des del punt de vista del màrqueting, la concepció de mercat no inclou els
venedors, és a dir, l’oferta, de manera que el mercat està constituït únicament pels
compradors o consumidors.

Elmercat, en l’àmbit del màrqueting, està format pel conjunt de persones i
organitzacions que tenen una necessitat que es pot satisfer amb l’ús o consum
d’un producte determinat, que tenen o podrien tenir el desig de comprar-lo i
que disposen de la capacitat adquisitiva per fer-ho.

Per definir l’estratègia de màrqueting que es durà a terme en un mercat concret
cal definir-lo i delimitar-lo. No es pot definir un mercat en abstracte, sinó que cal
fer-ho amb relació a un producte, és a dir, l’element d’intercanvi, ja sigui un bé
tangible o intangible, un servei, una idea o qualsevol combinació d’aquests, amb
relació a una categoria de productes determinada i en un àmbit geogràfic concret.

Quan s’indiquen els límits físics s’obtenen mercats locals, nacionals o internaci-
onals. També es poden definir els mercats a partir de les característiques dels
consumidors (demogràfiques, sociogràfiques, culturals, etc.) o segons la forma
d’adquisició o utilització del producte.

L’anàlisi del mercat permetrà decidir quina és la millor gestió empresarial, i
consisteix en la recerca d’informació constant sobre tot allò que afecta l’empresa.
Aquesta anàlisi permetrà detectar oportunitats de negoci per a l’empresa i valorar
la possibilitat d’afrontar-les amb les estratègies més adequades.

Les qüestions principals que s’han d’analitzar són:

• Tipus de mercat. Es tracta de determinar el tipus de mercat en què
l’empresa actua (monopoli, oligopoli o competència imperfecta). El grau
de llibertat i els marges de benefici estan directament relacionats amb el
tipus de mercat. Com més competidors hi hagi més saturat estarà el mercat
i més difícil serà aconseguir un avantatge competitiu.

• Volum potencial del mercat. Generalment, calculem el valor del mercat
en unitats de producte o en unitats monetàries (euros, per exemple). També
és interessant conèixer les previsions de creixement del sector per decidir si
és rendible fer una inversió. Si un sector està en decreixement segurament
es decidirà desinvertir o bé reposicionar el producte per dirigir-lo cap a un
altre tipus de segment de la població.

• Necessitats dels consumidors i comportament de compra. És imprescin-
dible analitzar els gustos i els costums dels consumidors per tal d’adaptar
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els productes a les seves necessitats. El coneixement dels clients i dels seus
hàbits permet classificar-los en grups homogenis per aconseguir satisfer
millor les seves necessitats.

• Anàlisi del microentorn i del macroentorn. Per poder prendre les
decisions més encertades i complir els objectius empresarials és essencial
conèixer a fons l’entorn en què opera l’empresa, és a dir, disposar d’infor-
mació útil i actualitzada sobre la competència, els proveïdors, l’evolució de
l’economia, els avenços tecnològics, la legislació específica del sector, etc.

Exemple de factors que ha d’analitzar una empresa

Posem per cas una empresa de joguines catalana. En la definició de la cartera de productes
caldrà que investigui quines són les preferències dels pares i de les mares quan compren
joguines. Què busquen en una joguina? Que sigui educativa, que sigui lúdica, que no sigui
bèl·lica, que no sigui sexista, etc.

A partir de la informació recopilada tindrà pistes per decidir quin producte pot fer. Ara bé,
la seva producció també dependrà del que estigui fent la competència actual i futura (tant
de productors nacionals com d’internacionals), de les capacitats de producció de l’empresa
(disposar de la tecnologia necessària i del personal qualificat) i del finançament disponible
per a productes nous.

Imaginem que aquesta empresa ha pensat fer un producte que la competència no ha fet
encara. Disposa dels recursos productius i financers per elaborar el producte, però encara
haurà de pensar més coses: quin preu li posarà? On es vendrà? Com el donarà a conèixer?
Això implicarà més investigació del mercat, és a dir, recopilar dades del comportament
de tots els agents que participen en el mercat: competidors, distribuïdors, mitjans de
comunicació, consumidors, etc.

Aquesta informació li servirà per tenir una visió general del mercat i poder prendre les
millors decisions per a la seva gestió.

2.2 Tipus de mercats

En el procés d’anàlisi de les oportunitats de mercat cal que l’empresa obtingui
informació àmplia i precisa del tipus de mercat. Aquesta informació permetrà que
l’empresa es pugui plantejar la possibilitat d’aprofitar l’oportunitat de mercat i
dissenyar una estratègia de màrqueting adequada per sortir-se’n amb èxit.

Hi ha diversos criteris que es poden tenir en compte per distingir diferents tipus de
mercat. A la taula 2.1 s’indiquen alguns criteris que s’utilitzen per a la classificació
dels mercats.

Taula 2.1. Tipologies de mercat

Segons l’extensió Segons la demanda Segons la competència Segons l’àmbit geogràfic

Mercat total Mercat de consum Monopoli Local

Mercat potencial Mercat organitzacional Oligopoli Regional

Mercat objectiu Competència perfecta Nacional

Mercat real o efectiu Competència imperfecta Internacional
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2.2.1 Tipus de mercat segons l’extensió

Una primera classificació del mercat és aquella que té en compte la seva extensió,
és a dir, l’àmbit que abasta. Es poden distingir quatre tipus de mercat (figura 2.1):

• Mercat total: està constituït per tots consumidors amb necessitats que
es poden satisfer mitjançant un determinat producte, o sigui, es tracta del
conjunt de compradors reals i potencials d’un producte.

• Mercat potencial: és el conjunt de persones o organitzacions que no
són clients però que són susceptibles de comprar o utilitzar un producte
determinat en el present o en el futur (clients potencials).

• Mercat objectiu: és el conjunt de segments o grups del mercat potencial
que han estat seleccionats per l’empresa i als quals es vol captar perquè
adquireixin un producte o un servei.

• Mercat real o efectiu: és el conjunt d’individus i organitzacions que ja com-
pren, tenen o utilitzen un producte en un moment determinat. Representa el
mercat al qual s’ha aconseguit arribar o els consumidors del mercat objectiu
que s’han captat.

Figura 2.1. Extensió del mercat

Extensió del mercat

Imaginem un establiment comercial especialitzat en la venda de productes de gamma
mitjana-alta per a la pràctica del ciclisme.

1. El mercat total estarà constituït per totes les persones de la seva àrea d’influència aficionades
a la bicicleta.

2. El mercat potencial serà el conjunt de persones que disposin de la capacitat per comprar els
productes que s’ofereixen.

3. El mercat objectiu podria estar format pels aficionats al ciclisme, amb una determinada
capacitat econòmica i que acostumen a comprar habitualment equipament per a la pràctica
d’aquest esport.

4. Finalment, el mercat real o efectiu serien els clients aconseguits, és a dir, les persones
de l’àrea d’influència aficionades al ciclisme que visiten de manera periòdica l’establiment
comercial i adquireixen algun producte.
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El mercat potencial no és el mateix que el potencial de vendes de l’empresa.

El mercat potencial és el nombre màxim de compradors que poden estar
interessats a adquirir un bé o servei; en canvi, el potencial de vendes
de l’empresa indica el nombre màxim de compradors que poden estar
interessats a adquirir un bé o servei de l’empresa.

L’objectiu de les empreses és estimular la demanda dels compradors potencials
i seduir-los amb les eines de màrqueting més adients (publicitat, promocions,
relacions públiques, etc.) perquè comprin a l’empresa i no a la de la competència.

Mercat de la indústria automobilística

Suposem que el mercat potencial de la indústria automobilística a Espanya, a tall d’exemple,
és d’1.500.000 cotxes anuals. Com que hi ha moltes empreses que comercialitzen vehicles,
el potencial de vendes de les empreses queda repartit i s’hauria de determinar quina part
d’aquest mercat es podria aconseguir. Si fos un 10%, diríem que el potencial de vendes
d’una empresa seria de 150.000 vehicles.

Hi ha revistes especialitzades i empreses que es dediquen a fer investigacions
comercials sectorials que ens poden aportar informació sobre els patrons de
consum dels consumidors: què compren, quan, com compren, quan utilitzen el
producte, com el fan servir, etc. Però aquesta informació costa diners; si no tenim
recursos per accedir-hi, haurem de buscar la informació pel nostre compte. Això
implica cercar moltes variables i després encreuar-les per extreure’n resultats.

2.2.2 Tipus de mercat segons la demanda

Segons les característiques de la demanda d’un producte o un servei, és a dir,
segons les característiques dels consumidors, es distingeix entre mercats de
consum i mercats organitzacionals.

1) Mercats de consum: estan formats pels consumidors finals que adquireixen
productes i serveis a les organitzacions; per exemple, productes de consum imme-
diat (aliments, begudes, etc.), de consum durable (automòbils, electrodomèstics,
etc.) i serveis (perruqueria, gimnàs, etc.).

Normalment, les empreses classifiquen els consumidors en funció de les seves
característiques: per sexe, per edat, per estils de vida, per nivell social, per
gustos, per fidelitat, etc. Aquesta classificació en grups homogenis rep el nom
de segmentació de mercat.

2) Mercats organitzacionals: estan formats per les organitzacions, les empreses
i les institucions que adquireixen béns i serveis per algun dels motius següents:

• Per incorporar-los al procés de producció on es transformaran i s’obtindran
altres productes.

• Per consumir-los o utilitzar-los en el desenvolupament de la seva activitat,
encara que no s’incorporin de manera directa en el producte que es fabrica.
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• Per tornar-los a vendre, és a dir, l’empresa actua d’intermediària o distribu-
ïdora.

Simplificant, es poden distingir tres tipus de mercats organitzacionals:

• Mercats industrials: estan formats per les empreses que adquireixen
productes i serveis amb l’objectiu d’atendre les necessitats derivades de la
seva activitat, tant si allò que s’adquireix s’incorpora o no en el producte
final. Per exemple, una empresa que fabrica iogurts adquireix llet i contracta
una assegurança. La llet s’incorpora al producte final, però l’assegurança
no.

• Mercats de revenda: constituïts per les empreses que compren productes
per revendre’ls a altres empreses o als consumidors finals, és a dir, interme-
diaris que es dediquen a la distribució. Per exemple, una empresa majorista
que compra productes al fabricant per vendre’ls a empreses detallistes que,
posteriorment, els revendran als consumidors finals.

• Mercats institucionals o governamentals: integrats per les institucions o
organismes públics que adquireixen els productes i serveis necessaris per
dur a terme les funcions que tenen assignades. Per exemple, un ajuntament
que adquireix material o equipaments d’oficina.

Segons la CNAE (Classificació Nacional d’Activitat Econòmiques), que té per
objectiu establir una conjunt jerarquitzat d’activitats econòmiques amb finalitats
estadístiques, les activitats del mercat organitzacional es poden classificar en els
grups següents:

• agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

• energia i aigua

• indústries extractives i transformació de minerals

• indústries transformadores metàl·liques i mecàniques

• indústries d’alimentació i begudes

• construcció

• comerç

• transport i comunicacions

• institucions financeres i assegurances

• administració i altres serveis

També hi ha una CCAE (Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques) adap-
tada a la CNAE i una mica més detallada.

Les característiques que diferencien els mercats organitzacionals dels mercats de
consum són:
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• La demanda de les organitzacions és derivada, la qual cosa significa que les
organitzacions adquireixen béns i serveis segons la demanda dels productes
i serveis que produeixen.

• La demanda és més fluctuant, és a dir, una petita variació en la demanda
final pot tenir un gran efecte en la demanda de productes industrials.

• La demanda sol ser inelàstica, la qual cosa significa que les variacions de
preus en els productes industrials solen afectar poc la seva demanda. Això
pot ser degut al fet que els productes representen una part petita del cost
total del producte o a la dificultat per substituir un component per un altre.

• El volum de vendes totals en els mercats organitzacionals sol ser superior
al volum de vendes del mercat de consum.

• El nombre de compradors és més reduït que en el mercat de consum i,
per tant, es més fàcil conèixer-los i adaptar-se a les seves necessitats.

• Els clients solen estar concentrats en determinades zones geogràfiques,
com ara zones metropolitanes o industrials. Fins i tot hi ha sectors industri-
als que es caracteritzen per trobar-se en una determinada zona geogràfica,
com és el cas del sector tèxtil a Catalunya.

• La decisió de compra, normalment, no la pren una sola persona, sinó un
grup de persones de l’organització que estan facultades per prendre aquest
tipus de decisions.

• La necessitat de nivells d’especificació més grans de les compres, és a
dir, els clients organitzacionals, requereixen als seus proveïdors que els
productes compleixin una sèrie de condicions relacionades amb la qualitat,
les condicions de compra, els terminis de lliurament, etc.

• Els processos de negociació solen ser més complicats ja que els consumi-
dors organitzacionals efectuen operacions complexes en les quals s’han de
pactar els preus, les condicions de pagament, els terminis de lliurament, etc.

• La freqüència de les negociacions és inferior perquè, un cop s’ha arribat a
un acord, se sol mantenir per a un període llarg de temps i es continuaran fent
transaccions sense necessitat d’haver de pactar un acord per a cada operació.

• Les compres recíproques són freqüents en els mercats organitzacionals, ja
que pot ser que un client pugui ser alhora un proveïdor.

2.2.3 Tipus de mercat segons la competència

Les polítiques comercials d’una empresa depenen, entre altres factors, del que
facin els competidors. Algunes empreses tenen la sort de no tenir competidors,
com és el cas de les companyies que subministren l’aigua potable; en canvi, altres
empreses actuen en mercats d’alta competència, com per exemple les salses de
tomàquet enllaunades, que arriben a competir amb les marques blanques.

Considerem marca blanca
la marca d’un distribuïdor,
com per exemple la marca
Carrefour, Eroski, Dia, etc.
Trobareu més detalls
sobre les marques
blanques a la unitat
didàctica “Polítiques de
producte i preu”.
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Només tres empreses
controlen el 40% del mercat
mundial del cacau, entre les
quals hi ha la multinacional

Nestlé. Això també és un
exemple d’oligopoli.

En funció del grau de competència podem distingir entre:

1) Monopoli d’oferta: consisteix en el fet que una única empresa ofereix el
producte al mercat i hi ha molts demandants. En aquest cas, el venedor té un gran
poder per negociar i fixar les condicions de venda. El monopoli és possible perquè
hi ha fortes barreres d’entrada per als possibles competidors, com la necessitat
d’una àmplia inversió, l’exclusivitat de la ubicació del negoci o bé perquè el negoci
depèn de si l’Estat ens atorga la concessió (és el cas d’ACESA en la gestió dels
peatges de les autopistes catalanes).

Exemples de mercats monopolístics

Si una empresa farmacèutica patenta una fórmula per a un medicament, la resta
d’empreses farmacèutiques no podrà comercialitzar productes que incloguin aquesta
fórmula. S’haurà creat una situació de monopoli que donarà avantatge a la farmacèutica
per fixar el preu lliurement.

Un altre exemple són el barets (”xiringuitos”) de la platja. Atesa la seva ubicació exclusiva,
actuen com a empreses monopolistes i fixen preus superiors als que trobem en altres
establiments del sector.

2) Oligopoli d’oferta: en aquest cas, són poques les empreses que ofereixen un
producte o servei i molts els consumidors que volen adquirir-lo. Com que hi
ha poques empreses, l’acció que emprengui una d’elles afectarà directament les
altres.

Si les empreses de l’oligopoli decideixen actuar coordinadament, el sector de la
telefonia serà com el d’un monopoli. En la majoria de països, els acords entre
oligopolístiques són prohibits i els governs intenten controlar-los per tal que hi
hagi competència i el consumidor no en surti mal parat.

L’oligopoli del sector energètic

El sector de l’energia elèctrica a l’Estat espanyol és un exemple d’oligopoli d’oferta, perquè
les companyies que proporcionen aquest subministrament són molt poques.

La factura de la llum a l’Estat espanyol és la tercera més cara d’Europa, només per darrere
de Xipre i Malta. Els espanyols paguem a cada factura de l’electricitat una sèrie de
sobrecostos que res tenen a veure amb el consum elèctric i que, en la majoria dels casos,
són absolutament desconeguts per als consumidors finals.

3) Competència perfecta: suposa que hi ha molts oferents i molts demandants
d’un únic producte homogeni no diferenciat. També implica que la informació
sobre l’oferta sempre és accessible i permet prendre les millors decisions. Aquest
tipus de mercat acostuma a aparèixer només als textos, ja que es tracta d’una
situació molt teòrica del mercat.

4) Competència imperfecta: aquest és el mercat en què es troben la majoria de les
empreses i demandants. És format per molts venedors, amb productes diferenciats
que esperen satisfer les necessitats de la gran majoria dels demandants.

Rentadores automàtiques

Les marques Miele i Bosch ofereixen rentadores. Els seus models tenen característiques
diferents, tant pel que fa a les prestacions com al preu. Aquestes diferències són les
que fan que els productes no siguin totalment substitutius, com succeiria en el cas d’una
competència perfecta.
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Saber en quin tipus de mercat ens trobem ens permetrà prendre les decisions
estratègiques comercials més encertades.

En mercats monopolistes tindrem més llibertat per gestionar la política comercial,
mentre que en mercats oligopolístics ens centrarem a mantenir les barreres
d’entrada a nous competidors i a guanyar quota de mercat als existents. Pel que
fa als mercats de competència imperfecta, que són la majoria, caldrà posar èmfasi
en la diferenciació del nostre producte i serveis per oferir un valor afegit que el
consumidor valori.

2.2.4 Tipus de mercat segons l’àmbit geogràfic

Si considerem la zona geogràfica en la qual actua una determinada empresa,
podem establir diferents tipus de mercat:

• Local: es troba en una zona reduïda (barri, districte o municipi); per
exemple, una botiga tradicional de productes d’alimentació tindrà un mercat
local que es reduirà a la seva àrea d’influència.

• Regional: la seva influència abraça una zona geogràfica determinada lliure-
ment, que no té per què coincidir necessàriament amb la divisió territorial
política.

• Nacional: abasta tot el territori nacional.

• Internacional: inclou un o més països fora del territori nacional.

2.3 Anàlisi de la grandària i de la quota de mercat

Les empreses comercialitzen béns i serveis dirigits a un o més segments de
consumidors amb l’objectiu d’obtenir beneficis. Algunes empreses s’especialitzen
en nínxols de mercat, dirigint-se a mercats que no cobreixen les altres empreses i
obtenint així una alta quota de mercat en aquest segment. Altres empreses actuen
en segments on conviuen molts competidors, on aconseguir una alta participació
és complex. Per tal d’assolir una posició de líder i mantenir una àmplia quota de
mercat caldrà invertir constantment en innovacions, promocions i publicitat.

La quota de mercat és el percentatge de participació que l’empresa té en el
merca i informa de les vendes que ha assolit l’empresa respecte al total de
les vendes del mercat.

Quan analitzem la posició competitiva de l’empresa i la quota de mercat que pot
assolir hem de tenir en compte tres factors:

Un nínxol o una veta de
mercat és una oportunitat
de negoci que ningú no ha
desenvolupat encara.
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• El potencial del mercat total: fa referència al volum total de vendes del
mercat on l’empresa desenvolupa la seva activitat. Es pot calcular segons
el valor monetari o en unitats. Hi ha sectors en els quals algunes empreses
d’investigació comercialitzen aquest tipus d’informació. A partir d’aquestes
dades es poden fer estimacions i preveure les vendes totals del mercat a curt
termini.

• El mercat que es pot servir: els mercats es poden segmentar per grups
homogenis en funció de determinades característiques (classe social, canals
de distribució, zones geogràfiques, per edats...). S’hauran de determinar els
segments als quals es vol dirigir l’empresa segons les seves possibilitats
actuals (tecnologia, recursos humans, etc.), i els haurà de quantificar.
Aquest valor serà sempre inferior al valor potencial del mercat total, ja que
només es pot comptar una part del mercat total.

• El mercat que es pot aconseguir: és la quota de mercat més realista que es
pot assolir. Aquest valor indica la participació de mercat que probablement
s’assolirà segons una determinada estratègia de màrqueting.

Mercat potencial ’versus’ mercat que es pot aconseguir

Imaginem el mercat de serveis de jardineria a domicili. Una empresa de jardineria, que
opera en un radi de 30 km, ha calculat que el volum total de cases particulars amb jardí en
aquest radi és de 2.000 (mercat potencial). Paral·lelament, ha observat que només 1.000
d’aquests habitatges podrien convertir-se en clients seus segons uns estudis de renda per
capita als quals ha tingut accés(mercat que pot servir). Ara bé, del total del mercat que pot
servir, estima que només podrà assolir un volum del 50%, o sigui, 500 cases, atesa la seva
infraestructura actual i la publicitat que pot fer (mercat que pot aconseguir).

Del total del mercat potencial ens interessa trobar un indicador que expliqui la
nostra participació en el mercat per poder tenir una referència sobre la nostra
posició competitiva. Aquest indicador és la quota de mercat, és a dir, la part
del mercat que té una empresa, i es pot expressar en forma de percentatge de
participació en base a:

• Unitats venudes: es divideixen les unitats venudes per una empresa entre
el total d’unitats venudes en el sector.

quota de mercat =
vendes en unitats de l′empresa

vendes totals en unitats del mercat
· 100

• Nombre de consumidors: si es disposa del volum total de consumidors del
mercat es pot fer una estimació del percentatge que es pot arribar a cobrir.

quota de mercat =
nombre de consumidors de l′empresa

nombre total de consumidors del mercat
· 100

• Volum total de vendes: si coneixem el volum total de vendes en el mercat
en unitats monetàries (euros) i sabem l’import de les vendes de l’empresa,
també es pot calcular el percentatge de participació en el mercat.

quota de mercat =
import de les vendes de l′empresa

import total de les vendes del mercat
· 100
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Quota de mercat per unitats venudes

L’any 2013 es varen vendre 1.004,2 milions de telèfons intel·ligents a tot el món. Samsung
en va vendre 313,9 milions, la qual cosa representa una quota de mercat del 31,3%
(313,9/1.004,2). Apple en va vendre 153,4 milions, xifra que representa una quota de
mercat del 15,3%.

Font: IDC (International Data Corporation)

Quota de mercat per consumidors

Posem per cas una editorial de Catalunya que distribueix llibres de text per al cicle formatiu
de grau superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials.

Si el nombre total de centres que imparteixen el cicle és de 50 (mercat total) i han
contactat amb 25 centres (mercat al qual poden servir), es pot calcular el mercat que es pot
aconseguir, és a dir, els estudiants que comprin el llibre d’aquesta editorial. Si suposem que
a cada grup aula hi ha 30 alumnes i tots compren el llibre, obtindríem un volum de vendes
de 750 llibres (25 grups-aula x 30). Ara bé, pot ser que no tots els estudiants comprin el
llibre; se suposa que només el 80% del total ho farà, i per tant el nombre de consumidors
reals serà inferior, concretament 600.

La quota de mercat d’aquesta editorial serà el 40% (600 estudiants d’un total de 1.500
estudiants d’aquest cicle formatiu a Catalunya).

Quota de mercat segons les vendes

Suposem que les vendes del sector tèxtil durant l’any passat varen ser de 22.000 milions
d’euros.

Sabem que les vendes de productes tèxtils varen ser de 13.200 milions d’euros a les
cadenes especialitzades i de 3.300 milions d’euros en els grans magatzems.

Amb aquestes dades podem calcular la quota de mercat, que és del 60% i del 15%,
respectivament.

El càlcul de la quota de mercat ens aporta informació sobre els resultats
de les accions de màrqueting i sobre la posició competitiva de l’empresa
respecte a la competència. També explica com es comporta un producte en
comparació de la resta de productes amb els quals competeix.

Evidentment, l’objectiu de qualsevol empresa és aconseguir la quota de mercat
màxima dins del segment en el qual opera o vol operar, però també ha de tenir
present la rendibilitat per unitat. Seria fàcil aconseguir una quota de mercat més
gran si es reduís el preu de venda, però això també suposaria una reducció del
benefici per unitat.

L’anàlisi de la quota de mercat se sol fer a partir de les dades dels anys anteriors
per tal d’observar l’evolució i valorar les decisions estratègiques que s’han pres.

Quota de mercat dels aparells de televisió

A partir d’aquestes podem extreure la conclusió que les empreses que venen televisors
actuen en un mercat de competència imperfecta, amb molts oferents i molts demandants.

Observem, però, que des de fa uns anys més de la meitat del mercat (60%) està en mans
de set empreses que tenen una participació desigual en el mercat, essent Samsung la líder,
seguida per LG i Sony, una mica distanciada.
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L’empresa que en els darrers anys ha perdut més quota de mercat ha estat Sony, que ha
passat d’un 13,7% el 2008 a només un 6,5% el 2014. Probablement, l’entrada de noves
empreses com Skyworth ha estat un dels motius de la davallada i pot representar una
amenaça per poder mantenir la tercera posició en el mercat.

L’evolució de la quota de mercat dependrà dels esforços particulars que facin cadascuna
de les marques per adaptar-se als nous escenaris (nous usos de la televisió o noves
tecnologies aplicades als televisors), així com de la superació de les barreres d’entrada
al sector que poden omplir el mercat de nous aparells amb prestacions similars (vegeu la
taula 2.2).

Taula 2.2. Evolució de la quota de mercat dels aparells de televisió

Marca 2008 2010 2012 2014

SAMSUNG 19,7 17,9 20 21,8

LG 10 12,1 13,1 14,2

TCL 2,3 3,6 5,8 5,4

SONY 13,7 11,3 7,4 6,5

HISENSE 1,6 3,9 4,7 5,2

SKYWORTH 0 0 4,1 4,1

TOSHIBA 6,4 7,3 5,5 3,4

ALTRES 46,4 43,9 39,4 39,4

Font: www.statista.com

2.4 Anàlisi de l’entorn

Qualsevol empresa es troba en un entorn que la condiciona i amb el qual interactua.
Una tasca essencial dels responsables de màrqueting és conèixer l’entorn on actua
l’empresa per tal de detectar les oportunitats i les amenaces.

Una oportunitat és un esdeveniment que pot conduir a un increment de les
vendes o dels beneficis sempre que s’apliqui una estratègia adequada. Una
amenaça, en canvi, és un esdeveniment que pot provocar una disminució de
les vendes o dels beneficis si no s’aplica una estratègia adequada.

Els factors de l’entorn es poden classificar en:

• Factors del macroentorn: són elements de l’entorn de l’empresa que cal
tenir en compte en les actuacions, però sobre els quals no es pot prendre
cap decisió ni exercir cap influència directa. Poden ser factors tecnològics,
econòmics, legals, demogràfics, socioculturals i del medi ambient.

• Factors del microentorn: són elements de l’entorn sobre els quals
l’empresa pot exercir una certa influència, encara que no pugui actuar-hi
directament. Aquests factors poden ser la competència, els proveïdors, els
intermediaris, els prescriptors, els intermediaris financers i els mitjans de
comunicació.
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La figura 2.2 mostra els elements que formen l’entorn de l’empresa.

Figura 2.2. Empresa, consumidors i entorn

Els objectius de l’anàlisi de l’entorn són:

• Determinar els factors que configuren la situació de partida i que l’empresa
ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar les seves pròpies estratègies.

• Preveure els canvis en el futur i, concretament, la detecció de possibles
oportunitats o amenaces.

2.4.1 Microentorn

Els factors del microentorn són els elements de l’entorn que reaccionen davant
les decisions estratègiques que pren l’empresa i, alhora, han de ser considerats per
aquesta perquè exerceixen una influència directa sobre la seva pròpia activitat.

Els factors del microentorn són aquells que tenen una vinculació més
directa amb l’empresa: proveïdors, competidors, clients, distribuïdors,
intermediaris financers i mitjans de comunicació.

Entre tots els factors s’estableixen relacions comercials, i el comportament d’uns
influencia el comportament dels altres. Per exemple, si un proveïdor incrementa
el preu de les primeres matèries que s’utilitzen per a la fabricació d’un producte,
l’empresa haurà de valorar si trasllada aquest increment al preu de venda i, per
tant, aquesta decisió pot tenir una repercussió sobre les decisions de compra dels
clients.

Qualsevol empresa ha d’analitzar com poden afectar els factors del microentorn
en la seva activitat.

Els factors del microentorn són els següents:

• proveïdors

• competència

L’entorn és complex i
canviant, per això és
fonamental que una bona
anàlisi del mercat inclogui
una anàlisi exhaustiva del
seu entorn.
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• distribuïdors

• prescriptors

• intermediaris financers

• mitjans de comunicació

Proveïdors

El poder de negociació que tenim davant d’un proveïdor depèn de la quantitat de
producte que demanem (generalment, com més gran sigui la quantitat, més bon
tracte tindrem), de la fidelitat que li demostrem (els clients fidels sempre tenen un
tracte preferent) i del mercat en què es trobi (un proveïdor que té un producte en
un mercat monopolista sempre tindrà més poder de negociació). Quan busquem
proveïdors analitzem factors com:

• El cost del producte.

• Els terminis de lliurament.

• Les condicions de pagament.

• La flexibilitat per adaptar-se a les nostres demandes.

• La qualitat del producte ofert.

Competència

Les decisions de màrqueting d’una empresa estan vinculades a les de la compe-
tència. Per això, cal analitzar qui són els nostres competidors i què fan. Quan
parlem de competidors cal tenir en compte que podem referir-nos a empreses que
comercialitzen productes que competeixen directament amb els nostres i empreses
que ofereixen productes substitutius. Els productes substitutius, malgrat que
tenen característiques diferents, fan la mateixa funció i cobreixen la necessitat
que vol satisfer el client. És per això que les empreses hauran de trobar la
manera de diferenciar-se dels productes substitutius per tal de no disminuir la seva
participació en el mercat.

Productes complementaris i
substitutius

Competidor directe i competidor substitutiu

En el cas del cacau en pols, Nesquik és un competidor directe per a Cola Cao, i els batuts
d’Okey o de Cacaolat serien competidors indirectes del cacau en pols. El primer ofereix un
producte en pols i el segon, un batut de xocolata.

Per a l’anàlisi de la competència s’han de tenir en compte els aspectes següents:

• Analitzar la participació de cada empresa competidora en el mercat; per
tant, cal determinar la quota de mercat.

• Determinar la jerarquia de les empreses del mercat, o sigui, concretar les
empreses líders (per qualitat, innovació, preu, etc.), les empreses reptadores



Polítiques de màrqueting 55 Avaluació de les oportunitats de mercat d'una empresa

(aquelles que volen ocupar la posició del líder) i les empreses seguidores
(conviuen pacíficament seguint el camí del líder).

• Quantificar els competidors, quantes empreses són competidores directes i
quantes ho són com a substitutives.

Els telèfons intel·ligents i la quota de mercat

L’any 2014 es van vendre a tot el món 295 milions de telèfons intel·ligents. Samsung
va vendre 74,34 milions d’unitats, obtenint una quota de mercat del 25,2% (74,34/295).
Samsung és la líder del mercat, seguida per Apple (11,9%), Huawey (6,8%) i Lenovo
(5,4); altres empreses tenen participacions menors. Amb aquestes dades podem arribar a
saber que Apple va vendre 35.105.000 unitats de terminals; Huawey, 20.060.000 aparells,
i Lenovo, 15.930.000 unitats.

Distribuïdors

Els distribuïdors són aquelles empreses que contribueixen a la promoció, la dis-
tribució i la venda dels productes i serveis. Poden ser distribuïdors els majoristes,
els detallistes, els operadors logístics o altres intermediaris que ofereixen serveis
com ara el telemàrqueting.

Les empreses majoristes actuen com a intermediaris entre el fabricant i un
altre distribuïdor (majorista o detallista), però no venen al consumidor final.
Les empreses detallistes compren al fabricant o a un majorista i venen al
consumidor final.

Finalment, els operadors logístics ofereixen serveis d’organització, gestió i
control d’operacions d’emmagatzematge, manipulació i transport de mercaderies.

Prescriptors

Algunes persones, que reben el nom de líders d’opinió o prescriptors, exerceixen
una gran influència sobre les decisions de compra dels consumidors.

Els prescriptors són persones, agrupacions, associacions, etc., que emeten
una opinió o una recomanació respecte a un producte o servei a un tercer
i exerceixen una influència en la decisió de compra, la contractació o el
consum final.

A través dels prescriptors es pot aconseguir més visibilitat del producte o de la
marca. La tècnica de la prescripció és molt popular i s’utilitza des de fa molts anys;
per exemple, amb personatges famosos en anuncis que informen dels avantatges
d’utilitzar un determinat producte.

Quota de mercat

La quota de mercat és el
percentatge que obtenim de la
divisió entre el total de vendes de
l’empresa i el total de vendes del
sector. També es pot expressar
en unitats venudes.

A la unitat “Polítiques de
distribució i comunicació”
es veu amb més detall
com s’ha de gestionar la
política de distribució.



Polítiques de màrqueting 56 Avaluació de les oportunitats de mercat d'una empresa

Intermediaris financers

Quan les empreses necessiten diners per finançar les seves activitats poden recórrer
a les fons de finançament externes que ofereixen els intermediaris financers: bancs,
caixes, companyies de crèdit, etc.

Evidentment, cal que l’empresa analitzi els productes financers (línies de crèdit,
descomptes bancaris, préstecs) i que valori el que s’ajusta més a les seves
necessitats i quin producte li ofereix un tipus d’interès millor.

Mitjans de comunicació

La informació que pugui aparèixer en els mitjans de comunicació amb relació a
l’empresa, la competència i el sector poden influir en la imatge de la marca.

Quan els mitjans de comunicació difonen notícies sobre alguns productes poden
contribuir a crear una imatge positiva o negativa de la marca o de l’empresa; per
tant, cal estar molt atents al que es publica en els mitjans de comunicació per tal
d’aprofitar-se de les notícies positives i contrarestar les notícies negatives.

Avui dia, l’ús massiu d’Internet permet la difusió immediata de notícies que poden
influir directament sobre les empreses; així doncs, es fa imprescindible fer un
seguiment de les xarxes socials i dels fòrums d’aquest canal per tal de poder actuar
de manera immediata.

2.4.2 Macroentorn

Els factors externs de l’empresa que poden interferir en el seu funcionament, tant
per bé com per mal, són aliens a l’empresa i no afecten només la seva activitat, sinó
el conjunt de la població. Aquest grup de factors es coneix com a macroentorn.

Els factors del macroentorn influeixen sobre l’activitat de l’empresa i
s’han de tenir en compte en la presa de decisions; tanmateix, les accions
i decisions que prengui l’empresa no tindran repercussió sobre els factors
del macroentorn.

L’empresa no té capacitat d’influència sobre els factors del macroentorn; és
a dir, no pot negociar condicions més favorables. És el cas de l’evolució
de la demografia, la conjuntura econòmica, la situació política, la cultura, les
innovacions tecnològiques o el medi ambient.

Els factors del macroentorn són els següents:

• demografia

• economia
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• medi ambient

• tecnologia

• entorn polític i legal

• societat i cultura

Demografia

Les característiques dels habitants d’una població, el mercat al qual ens dirigim,
són claus per determinar les particularitats del nostre producte. A partir de
les dades que proporcionen estadístiques com les de l’INE (Institut Nacional
d’Estadística) o l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) es poden analitzar
dades i obtenir informació sobre:

• Mida de les famílies i les llars. La mida de les famílies és una dada
interessant per als constructors d’habitatges. Actualment, les famílies tenen
menys fills que abans i, per tant, necessiten menys espai. També hi ha
més solters i molta gent gran, col·lectius que necessiten habitatges més
petits. Aquesta informació és clau per projectar obres noves i adaptar-se
a la demanda.

• Estructura de la població per edat. La disminució de la natalitat pot
afectar dràsticament una empresa de xumets, i l’augment de l’esperança de
vida pot obrir noves oportunitats per a empreses que ofereixin serveis a la
tercera edat.

• Estructura per sexe. El percentatge d’homes i de dones pot ser una dada
útil per a les empreses de cosmètica.

• Ubicació de la població. Per a un distribuïdor de gasoil pot ser interessant
conèixer el percentatge de població que viu en zones urbanes i en zones
rurals.

Economia

La conjuntura econòmica té una gran influència en les inversions empresarials i en
el consum d’empreses i particulars. Una anàlisi econòmica acurada ens permetrà
prendre les decisions que minimitzin els riscos financers i maximitzin els beneficis
empresarials.

Alguns indicadors de la conjuntura econòmica són els següents:

1) La taxa d’inflació. La inflació és l’augment continuat i generalitzat dels preus.
Es mesura amb l’IPC (índex de preus al consum).
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El cistell de consum és una
mostra representativa dels

productes bàsics de la
compra habitual d’una llar i

s’utilitza com a base del
càlcul de l’índex de preus de

consum.

Controlar l’IPC

En períodes d’inflació alta és
convenient reduir l’accés als
diners per evitar un excés de
demanda (sabem que quan la

demanda és superior a l’oferta
augmenten els preus). Això ho

podem aconseguir pujant el tipus
d’interès (demanar un préstec

resultarà més car) o dificultant
l’accés al crèdit (demanar més

avals).

Tipus d’interès i consum

Si heu de comprar un bé durable
que implica una despesa

important probablement us
plantejareu pagar-lo a terminis.

El fet de diferir el pagament
implica pagar uns interessos

extres. Si el tipus d’interès
augmenta serà més car finançar
la compra d’aquest bé, i això en

pot frenar el consum.

L’IPC és un índex de preus que recull i compara els preus d’un conjunt
de béns i serveis o productes de consum que formen el cistell de consum.
Els productes emprats es determinen en funció de l’enquesta contínua de
pressupostos familiars, el conjunt de productes o serveis que adquireix o
utilitza regularment una determinada quantitat de consumidors, i la variació
del preu de cadascun respecte a la mostra anterior.

Hi ha una relació inversa entre inflació i tipus d’interès. Una disminució del tipus
d’interès pot disparar la demanda, ja que facilita l’accés a crèdits més barats que
incentiven el consum. Si l’augment de la demanda supera les previsions d’oferta
pot provocar un encariment del preu de venda.

L’augment de preus no afecta tots els productes per igual, i la reacció envers
l’augment tampoc no és homogènia. Si la carn de vedella puja un 100%
probablement se’n substituirà el consum per carn de pollastre o de xai. Però si
es dispara el preu del pa, segurament se’n reduirà el consum, però no totalment.

2) El tipus d’interès. També anomenat preu del diner, és la taxa que paguem
per demanar diners prestats. El tipus d’interès és el que determina el cost de la
inversió que volem portar a terme. El seu augment pot frenar el creixement de
l’economia, ja que, d’una banda, els empresaris tenen més costos per finançar
les seves iniciatives i, de l’altra, els consumidors paguen més cares les seves
necessitats de capital: demanar un préstec és més car, les quotes de les hipoteques
augmenten, etc., fet que pot reduir el consum.

3) Índex de creixement del país i del sector. Es mesura amb l’increment del PIB
(producte interior brut), valor monetari de tots els béns i serveis produïts al país
durant un any. La majoria de països desenvolupats presenta taxes de creixement
superiors en els sectors de serveis i industrials, i inferiors en el d’agricultura.

En la figura 2.3 podeu observar l’evolució del PIB des de l’any 2005 fins al maig
de 2014. Observem que a partir del 2007 ha mostrat una tendència a la baixa, de
manera que ha emulat els passos de la mitjana europea.

Figura 2.3. Evolució del PIB

Font: Eurostat, 2014
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Una disminució del PIB és conseqüència d’una reducció en alguns indicadors,
com la capacitat adquisitiva de les famílies, la inversió empresarial, les vendes dels
detallistes, el consum de les grans empreses, la producció industrial, la construcció
d’edificis i cases, etc.

4) Renda disponible, patrons de despesa i endeutament. La renda disponible
és la quantitat de diners de què disposen les famílies per destinar-los al consum
i a l’estalvi. A partir d’enquestes i estudis es pot analitzar la quantitat de renda
disponible, en què es gasten els diners els consumidors i quin és el percentatge de
deutes. Com més endeutat està un consumidor, com més alta és la inflació o com
més alts són els impostos, menys renda disponible té per adquirir productes que
no són estrictament necessaris.

Hi ha certs productes que els consumidors compren independentment de les
variacions de la seva renda disponible. Són els productes bàsics o de demanda
inelàstica, com certs aliments. En canvi, tenen una demanda elàstica (força
sensible) de productes que no són estrictament necessaris, com alguns aparells
electrònics.

L’augment de la renda disponible produeix un increment del consum, encara que
no sempre és proporcional a tots els tipus de béns.

Estudi del patró de consum dels joves

En un estudi de la Generalitat de Catalunya sobre el patró de consum dels joves catalans
entre 12 i 18 anys es va concloure que les principals partides de la seva despesa eren,
per aquest ordre: sortir amb els amics, vestit i calçat, anar al cinema, coses per menjar
(llaminadures), concerts i discoteques, CD de música, jocs d’ordinador, còmics, locals de
fast food, tabac i telefonia mòbil.

Medi ambient

Els darrers anys, els efectes del canvi climàtic han fet que els consumidors siguin
cada vegada més conscients que el seu consum repercuteix al medi en què viuen.
Per això, moltes empreses es plantegen atraure nous clients dissenyant productes
menys nocius i que respectin el medi ambient.

Una empresa que fa del reciclatge la seva principal matèria primera

L’empresa suïssa Freitag dissenya i comercialitza bosses i bandoleres que tenen com a
matèria primera lones de camions reciclades, cinturons de cotxes, càmeres de bicicletes i
coixins de seguretat fets servir. Van començar fent bosses per a ells mateixos, després per
als amics i tot seguit les botigues van començar a demanar-los el producte.

L’opinió generalitzada que cal preservar el medi ambient ofereix oportunitats de
mercat per a les empreses disposades a trobar nous processos productius i de dis-
tribució més sostenibles. És el cas de les empreses que comercialitzen productes
biològics, que es cultiven sense pesticides que puguin malmetre l’ecosistema.

La renda disponible són els
ingressos menys la inflació i
els impostos.

En la unitat “Polítiques de
producte i preu” s’analitza
la política de producte i
s’explica que és important
determinar quin tipus de
demanda té el producte
que es vol comercialitzar
per determinar les
reaccions del consumidor
davant dels preus que
fixem.

A l’apartat “Annexos”
podeu consultar més
experiències sobre el
reciclatge com a idea de
negoci.
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A l’apartat “Normativa
comercial” de la unitat

“Organització comercial”
hi trobareu informació

més detallada sobre la
normativa comercial

vigent.

Tecnologia

La tecnologia influeix directament en els processos de fabricació dels productes
i en millora la qualitat, l’eficiència, la protecció del medi ambient i els costos.
D’altra banda, també pot afectar el procés de comercialització, com, per exemple,
creant canals de distribució nous, com és el cas d’Internet. Caldrà que analitzem
com poden afectar els canvis tecnològics el nostre sector i, concretament, el nostre
producte.

Investigació per reduir l’empremta ecològica

L’empresa Patagonia, que comercialitza equipament esportiu de muntanya, està
compromesa amb la reducció de la seva empremta ecològica o impacte de l’activitat
humana sobre el medi ambient. En els darrers anys ha portat a terme un projecte
d’investigació i desenvolupament per poder fabricar productes amb un 75% de materials
reciclats. Paral·lelament, fa una donació de l’1% dels seus beneficis per a projectes de
protecció del medi ambient i ofereix als seus treballadors la possibilitat d’acollir-se a una
excedència de dos mesos, remunerats, per participar com a voluntaris en projectes de
respecte pel medi ambient.

Entorn polític i legal

L’anàlisi de l’entorn polític es refereix a l’estabilitat del govern i a l’estudi dels
grups de pressió que poden influenciar l’evolució de la política i l’economia. En
un país amb inestabilitat política serà difícil fer plans a llarg termini, essencials en
la gestió d’una empresa.

L’entorn legal es refereix a com pot afectar a la producció i la comercialització
del nostre producte la normativa legal. Alguns exemples són les lleis sobre
la qualitat (ISO-9000), sobre estàndards de medi ambient (ISO-14000) o les
referents a la informació que ha de portar l’etiqueta d’un producte per poder
ser comercialitzat, així com normatives sobre polítiques comercials (regulacions
sobre canvis i devolucions, horaris comercials, etc.)

La venda d’encenedors a l’Estat espanyol

Els encenedors que es venen a l’Estat espanyol han de complir una norma: disposar d’un
mecanisme de seguretat a prova de nens. Tots els encenedors no poden ser accionats per
nens menors de quatre anys i tampoc no poden ser semblants a objectes de fantasia: no
poden tenir moviment o sons que cridin l’atenció dels infants (resolució de l’Institut Nacional
de Consum, 26 d’abril de 2007).

Per tant, qualsevol empresa productora d’encenedors ha de saber que a l’Estat espanyol
només pot distribuir encenedors que compleixin aquestes característiques. D’altra banda,
els distribuïdors, com ara els estancs, no poden vendre encenedors que no compleixin la
normativa i, per tant, hauran d’estar atents al que els ofereixen els proveïdors.

Totes les empreses han d’analitzar les lleis que poden influenciar la producció i
distribució del seu producte per tal d’adaptar-se a les exigències.
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Societat i cultura

Cada país, i fins i tot cada regió, tenen uns trets culturals que caracteritzen
el comportament dels seus habitants. L’estructura de la societat ens pot oferir
informació més objectiva sobre les característiques dels consumidors. Per tant, és
convenient analitzar alguns factors que ens poden donar informació molt valuosa:

1) Valors, preferències i percepcions de la població. Aquests són els trets que
formen una cultura i que evolucionen amb el temps. Avui dia, a diferència del
que passava fa anys, els joves decideixen no casar-se perquè ja no els representa
cap valor, i socialment estan acceptades altres tipus d’estructures familiars. Això
implica que cada vegada són més habituals els habitatges per a una sola persona i
els formats de productes individuals.

2) Ocupació. Les dades sobre ocupació, com la taxa d’atur (població activa que no
treballa/població activa) o sobre l’estabilitat laboral (contractes fixos) ens aporten
informació indirecta sobre la capacitat adquisitiva dels consumidors i sobre el
comportament dels agents del mercat. Per exemple, si hi ha una alta ocupació
femenina és molt probable que sorgeixin més llars d’infants.

De fet, la taxa d’ocupació de les dones a Espanya ha crescut d’una manera
sostinguda des de la dècada de 1960. L’any 1960 era del 13% i l’any 2014, del
54%. Això vol dir que els hàbits i costums dels ciutadans canvien, i una de les
conseqüències més evidents n’és la disminució de la taxa de natalitat. D’altra
banda, els progenitors són cada vegada més grans i tenen menys fills. Aquest
canvi d’estructura familiar influirà, i molt, en els patrons de consum.

3) Classes i grups socials. En la majoria d’estudis s’identifiquen cinc estrats
socials: classe alta, classe mitjana alta, classe mitjana intermèdia, classe mitjana
baixa i classe baixa. La pertinença a una classe o a l’altra depèn de la renda per
capita, que s’obté a partir d’estudis estadístics oficials, com els de l’Idescat o de
l’INE.

Si sabem a quin públic ens volen dirigir i tenim el percentatge que representen
podrem quantificar el volum potencial de mercat de la nostra empresa.

Una empresa opera en un entorn canviant en el qual es veu influïda per
factors sobre els quals té certa influència (microentorn) i per altres sobre els
quals no té cap tipus d’influència (macroentorn). L’adaptació a l’evolució
de l’entorn és el que determinarà l’èxit empresarial.

2.5 Anàlisi de la competència

Per tal de mantenir i consolidar la seva posició competitiva, les empreses han d’a-
nalitzar contínuament les accions dels seus competidors. Considerem competidors
de l’empresa aquells que comercialitzen productes similars en termes de disseny,
funcionalitat i necessitats cobertes.
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De la competència ens interessarà analitzar els aspectes següents:

• La seva capacitat de reacció davant dels canvis en l’entorn.

• La seva estructura financera: capital propi enfront de capital aliè, grau
d’endeutament a curt i llarg termini, facilitat d’accés a fonts de finançament,
solvència financera, etc.

• Inversió en R+D i en tecnologia, de les quals depenen la capacitat de treure
productes nous al mercat.

• Les variables de màrqueting de la competència: amplitud de la cartera
de productes, marques que comercialitza, segments als quals es dirigeix,
sistema de distribució, xarxa comercial, publicitat i promocions de venda,
campanyes de relacions públiques, etc.

• Organització interna: sistema de direcció, fidelitat dels treballadors, plans
de formació, polítiques de retribució i motivació, etc.

El més important en l’anàlisi de la competència és detectar quin és
l’avantatge competitiu dels competidors, és a dir, allò que els fa únics.
L’objectiu és detectar els punts forts i els punts febles de la competència,
i això es pot obtenir a partir d’informació externa pública o privada.

Segons Porter, és essencial analitzar les barreres d’entrada que tenen aquells
que vulguin entrar a competir en el sector. Com a barreres d’entrada s’entén:

• Les economies d’escala creixents. Normalment, com més elevada sigui la
producció, el cost de produir una unitat serà més baix. És a dir, les empreses
amb un volum de producció superior tenen costos inferiors. Una empresa
nova, amb una demanda incerta, tindrà costos unitaris més elevats que una
altra amb una gran demanda estable.

• La diferenciació del producte. Com més únic sigui el nostre producte, més
lleialtat tindran els consumidors cap a la marca.

• La inversió d’un capital important. Quan entrar en un sector representa una
forta inversió de capital són menys les empreses que ho intenten.

• L’accés als canals de distribució. Una empresa de nova creació sempre té
més dificultats per trobar distribuïdors, tret que proposi un producte únic
que pot atraure molta demanda.

• El know-how o corba d’aprenentatge. Com més experiència tinguem en un
sector, més competitius serem. Aquesta experiència és la diferència entre
els productors nous i els pioners.

• Les restriccions governamentals. Un cas típic són els aranzels a la importa-
ció, que dificulten l’entrada de productes forans al mercat nacional.
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L’empresa Procter & Gamble i l’R+D

L’empresa Procter & Gamble, dedicada a la comercialització de productes de drogueria,
perfumeria, llar, alimentació, etc., dedica molts esforços i diners a la recerca i el
desenvolupament de productes nous. De fet, l’empresa té més de 1.000 titulats en farmàcia
que treballen per trobar fórmules per a productes nous. Això li permet tenir una cartera
de productes innovadora que respon a les necessitats més actuals dels clients, fet que li
augura una posició de líder en la majoria de categories de producte que comercialitza.

La motivació dels treballadors

Un actiu molt important que tenen les empreses són els treballadors. Algunes empreses
apliquen sistemes de retribució i motivació orientats a fidelitzar els treballadors i evitar-
ne la fuga. Una rotació de personal alta implica una pèrdua important, ja que es perd
coneixement i es necessita molt de temps i diners per tornar a formar el personal nou.
Seguint l’exemple anterior, Procter & Gamble ofereix als treballadors la possibilitat d’adquirir
stock options, accions de la companyia. Això els involucra en la gestió de l’empresa, i està
demostrat que un treballador que s’identifica amb l’empresa treballa més motivat i obté
resultats millors.

Però com ens podem informar del que fa la competència? Algunes fonts d’infor-
mació poden ser: articles i estadístiques publicades en revistes especialitzades;
fires comercials o altres esdeveniments professionals del sector; informes anuals
de les cambres de comerç; observació directa (storecheck) en magatzems, botigues
o centres de distribució, i escoltar els comercials de l’empresa, ja que són els que
estan en contacte amb els clients i reben informació sobre la competència.

També podem utilitzar les xarxes socials, i eines com Facebook, Twitter o Youtube
ens poden mantenir al dia sobre les novetats dels competidors, i els fòrums
sobre productes ens poden donar informació sobre les opinions dels clients. Cal
sistematitzar aquesta informació de manera que quedi recollida en els informes
dels comercials i així es pugui discutir en reunions de treball.

Tripadvisor, una font d’opinions sobre serveis d’allotjament

La pàgina web Tripadvisor es defineix com una comunitat de viatgers que comparteixen
les seves opinions en línia. Compta amb un llistat d’allotjaments turístics a més de 45
països, i la seva pàgina web té una mitjana de 5 milions de visites anuals. Les opinions que
els usuaris anoten sobre els allotjaments poden ser una font d’informació molt útil si una
empresa del sector de l’hostaleria vol fer l’anàlisi de la seva competència.

Una manera d’estudiar la competència és fer benchmarking. Aquest procés
permet comparar els productes i els processos de fabricació i de comercialització
de l’empresa amb els competidors referents del mercat. L’objectiu és identificar
els punts de referència o benchmarking dels líders del sector i els punts febles de
la mateixa empresa amb l’objectiu de millorar per ser més competitius.

2.6 Segmentació del mercat

Els mercats estan formats per persones i organitzacions amb característiques,
necessitats i preferències molt diferents. Davant d’aquesta situació, i especialment
quan hi ha una forta competència, no és gens recomanable considerar el mercat
com una unitat i suposar que tots els consumidors que l’integren respondran de la
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Un mercat en creixement és
aquell que experimenta un

augment de vendes
constant.

mateixa manera al mix de màrqueting que els oferirà l’empresa. Cal concentrar
els esforços a satisfer la demanda d’una part dels consumidors que tinguin unes
necessitats semblants.

La segmentació consisteix a crear grups homogenis de consumidors per tal
d’adaptar millor l’oferta de l’empresa a les necessitats dels clients. L’objectiu
de la segmentació és aplicar una estratègia comercial diferenciada a cada
segment, la qual cosa farà més efectives les accions de màrqueting.

Segmentació del mercat de l’automòbil

La segmentació de mercats permet diferenciar el producte segons les necessitats de cada
grup de consumidors. Una empresa fabricant de cotxes com SEAT ofereix monovolums,
cotxes esportius, cotxes compactes urbans, etc. Cada producte va dirigit a un segment o
tipus de consumidor diferent, que requereix estratègies diferents.

La segmentació permet conèixer millor els consumidors i disposar de més informa-
ció per prendre decisions de màrqueting. Alguns dels beneficis de la segmentació
són:

• Permet identificar els segments de mercat més atractius. Quan s’analitza el
mercat es poden identificar aquells segments que tenen un major creixement
o bé aquells que estan insatisfets, és a dir, consumidors que encara no han
trobat un producte que cobreixi plenament les seves necessitats.

• Facilita l’anàlisi de la competència. Si la competència ha segmentat el
mercat i té diferents tipus de productes per a cada consumidor es pot saber
quines necessitats cobreix i permet identificar millor les seves accions.
També permet identificar els segments on la competència encara no és
present.

Segmentació aplicada als creuers

L’empresa MSC es dedica a la comercialització de vacances en creuers. En els darrers
anys ha ampliat la seva cartera de serveis incorporant un creuer per a singles (persones
solteres), fruit d’una anàlisi social que destaca un increment del nombre de persones
solteres a les principals ciutats europees. L’empresa publicita el creuer com un espai per
conèixer nous amics, practicar idiomes i la possibilitat de trobar l’amor de la teva vida.

Les característiques que ha de tenir un segment de mercat són:

• Mesurable. S’ha d’identificar la mida del mercat, és a dir, el volum de
vendes potencials i la capacitat de compra dels seus consumidors (renda
disponible).

• Accessible. Cal determinar quins canals es poden utilitzar per vendre el
producte i quins mitjans cal emprar per publicitar-lo.

• Substancial. Qualsevol segment ha de ser rendible, és a dir, cal que la
inversió que es fa per introduir un producte en aquest segment es pugui
recuperar.
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• Diferenciable. Els consumidors de diferents segments han de reaccionar
de manera diferent davant del màrqueting mix.

• Estable al llarg del temps. S’ha de poder rendibilitzar la inversió a llarg
termini.

El segment gai

Es calcula que el segment gai a l’Estat espanyol ronda els 3 milions de persones i fa
compres anuals per valor de 72 milions d’euros. Són moltes les empreses que han
començat a introduir nous productes destinats a aquest segment, atès que, en línies
generals, aquest col·lectiu gasta un 30% més que la resta de consumidors. Per exemple,
Absolut Vodka comercialitza ampolles amb els colors de la bandera gai, alguns hotels
només ofereixen habitacions a persones d’aquest col·lectiu i la marca Pepsi fa anuncis
televisius on els protagonistes són gais. Podeu veure l’anunci de Pepsi a:

https://www.youtube.com/embed/P9J4r2KDRjo?controls=1

2.6.1 Criteris de segmentació

Identificar les característiques que fan que els segments siguin homogenis no és
una tasca fàcil. En primer lloc, cal identificar totes les variables possibles que
poden influir en el comportament del consumidor en la compra dels productes
o serveis de l’empresa. A continuació, una investigació comercial acabarà per
determinar quines variables efectivament tenen influència en el seu comportament
i quines no. Una empresa pot utilitzar una o més variables per agrupar els seus
consumidors. Hi ha dos tipus de criteris o variables que es poden utilitzar per
segmentar els mercats de consumidors finals. El primer grup està relacionat amb
les característiques del consumidor (geogràfiques, demogràfiques, socioeconò-
miques o psicogràfiques) i el segon, amb el comportament del consumidor, les
seves actituds o l’ús que li dóna al producte.

Les variables de segmentació del mercat que estan relacionades amb
les característiques dels consumidors estan fora del control de l’empresa;
en canvi, l’empresa pot arribar a tenir un cert control de les variables
relacionades amb el comportament dels consumidors perquè, per exemple,
amb l’aplicació d’estratègies de màrqueting adequades es pot aconseguir que
s’incrementi l’ús del producte o que el client sigui més fidel a la marca.

Els criteris i les variables que es poden utilitzar per fer una segmentació del mercat
es mostren en la taula 2.3.
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Taula 2.3. Criteris i variables per segmentar el mercat

Criteri Tipus de variables Variables

Característiques del consumidor Geogràfiques País o regió

Mida del país o regió

Clima

Demogràfiques Edat

Sexe o orientació sexual

Mida de la família

Cicle de vida familiar

Socioeconòmiques Nivell d’ingressos

Professió

Nivell educatiu

Religió

Nacionalitat

Psicogràfiques Personalitat

Estil de vida

Valors

Actituds

Comportament del consumidor Beneficis esperats

Grau d’utilització del producte

Fidelitat a la marca

Analitzem a continuació les variables relacionades amb les característiques dels
consumidors:

1) Variables geogràfiques. El país, la regió, el municipi o el barri són exemples
de variables geogràfiques que es poden tenir en compte per crear grups homogenis
de clients. També es pot tenir en compte el tipus d’hàbitat, rural o urbà, i la
climatologia (climes càlids o climes freds). Hi ha moltes empreses que adapten el
seu producte als gustos dels clients d’un determinat país.

Pa Bimbo a la Xina

Bimbo és una empresa global que adapta els seus productes als gustos i costums dels
països on opera. Quan va començar a introduir els seus productes a la Xina va fer
investigacions de mercat que van posar en relleu la necessitat d’oferir productes més salats
i modificar la mida i els tipus d’envasos a les necessitats dels xinesos.

2) Variables demogràfiques. Les variables d’aquest grup com el gènere, l’edat,
l’estat civil i la dimensió de la unitat familiar són les que més s’utilitzen, perquè
permeten dividir amb facilitat un mercat i perquè, sovint, tenen relació directa amb
els desitjos i les preferències dels clients.

En sectors com els de la moda, les revistes i els productes d’higiene personal i
bellesa, el gènere és una variable molt utilitzada en la segmentació, perquè permet
establir moltes diferències. D’altra banda, l’edat permet segmentar els mercats
segons els canvis que es van produint al llarg de la vida dels consumidors. Altres
variables com l’estat civil o les dimensions de la unitat familiar poden ser útils
per segmentar, per exemple, el mercat immobiliari.
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3) Variables socioeconòmiques. Les variables més utilitzades en la segmentació
són el nivell d’ingressos, l’ocupació i el nivell d’estudis de les persones. Una altra
variable és la classe social, que, sovint, respon a la combinació de les tres variables
anteriors i altres variables addicionals.

La renda o el nivell d’ingressos determina la capacitat adquisitiva de les persones;
per això, moltes empreses utilitzen aquesta variable per identificar els grups de
consumidors de productes de luxe. Així mateix, la professió o el nivell d’estudis
són variables clau per arribar a determinats col·lectius. La nacionalitat i la religió
també són variables que s’utilitzen per segmentar el mercat quan interessa arribar
a col·lectius amb ideologies o trets culturals específics.

4) Variables psicogràfiques. Són variables que permeten dividir els mercats
segons les característiques de la personalitat i l’estil de vida dels consumidors.

Tot i que les característiques de la personalitat poden explicar moltes actituds,
hàbits i preferències dels consumidors, es tracta d’un criteri de difícil aplicació als
mercats, atès que són variables molt subjectives. Alguns trets de la personalitat
poden explicar per què hi ha consumidors que prefereixen comprar a través
d’Internet mentre que d’altres prefereixen els establiments físics.

L’estil de vida fa referència a les activitats que desenvolupen les persones, les
seves aficions, interessos i ideologies. Aquest tipus de segmentació s’utilitza amb
molta freqüència, ja que l’estil de vida d’una persona sovint condiciona força
les seves decisions de compra i els seus hàbits de consum. Per mesurar aquesta
variable s’utilitza el patró de vida AIO (activitats, interessos i opinions). L’estil de
vida capta molt més que la classe social o la personalitat dels individus i representa
un perfil de com actuen i interactuen en el món.

Productes saludables i ecològics

L’interès per la protecció del medi ambient i pel consum de productes saludables ha fet
que moltes empreses comercialitzin productes específics per a aquest segment de la
població. Hi ha empreses que comercialitzen productes fets amb farines integrals, baixos
en greixos transgènics o baixos en sucre, així com productes ecològics fabricats sense
utilitzar plaguicides ni pesticides.

Segell del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica,
organisme que controla i certifica els
productes agroalimentaris ecològics.

Els valors, és a dir, allò que és important per a cadascú, es van configurant a
partir de les experiències personals i socials. Els valors influeixen en les decisions
quotidianes, encara que sigui de manera inconscient, i marquen l’estil de vida
dels individus. Cada persona, sense proposar-s’ho, es va construint una escala o
jerarquia de valors que està condicionada per l’educació rebuda i per la societat
en què viu.

Així com les societats evolucionen, també ho fan les escales de valors, de la
mateixa manera que trobem valors molt diferents segons la cultura o el país.

Les actituds, és a dir, la predisposició apresa culturalment pels individus segons
la qual valoren objectes, altres individus, col·lectivitats, grups i institucions, fan
que responguin d’una manera característica davant de cada fenomen. Hi ha
persones que tenen més facilitat que d’altres per comunicar-se i per liderar grups.
Generalment, aquestes persones marquen tendències o esdevenen líders d’opinió,

Activitats, interessos i
opinions

El patró de vida AIO expressa
l’estil de vida d’un individu a
partir de les dimensions
següents: activitats, interessos i
opinions. Activitats: feina, oci,
compres, esports, vacances i
esdeveniments socials.
Interessos: família, treball,
lleure, moda, aliments i mitjans
de comunicació. Opinions:
sobre si mateix/a, sobre
problemes socials, sobre
economia, sobre política, sobre
educació, sobre productes, etc.



Polítiques de màrqueting 68 Avaluació de les oportunitats de mercat d'una empresa

la qual cosa pot ser interessant per a les empreses que volen arribar a un determinat
col·lectiu.

5) Variables de comportament. L’agrupació de consumidors en segments de
mercat també es pot fer a partir del moment o de les circumstàncies en què s’utilitza
el producte, dels beneficis que els consumidors esperen obtenir amb la compra del
producte, del seu grau d’ús o de la fidelitat a la marca.

Si es té en compte el moment d’ús o quan es compra i es consumeix el
producte, es pot aconseguir informació molt útil per ampliar els límits del mercat
i, conseqüentment, la demanda del producte.

La segmentació a partir dels beneficis buscats té en compte els avantatges que els
clients miren d’aconseguir amb l’adquisició i el consum del producte. Això pot
servir per identificar els segments que no estan atesos o no s’atenen de manera
adequada.

Tarifes de l’operador de telefonia
Yoigo, segmentant per la taxa

d’utilització del producte (Font:
www.yoigo.com).

La segmentació segons el grau d’utilització del producte pretén agrupar els cli-
ents en diferents categories, com ara els que mai l’utilitzen, els usuaris ocasionals,
el usuaris habituals, etc. Evidentment, l’empresa haurà de prestar especial atenció
als usuaris habituals, ja que són els que generen la major part de les vendes. Per
exemple, les empreses de telefonia mòbil ofereixen diferents tarifes en funció dels
minuts en trucades, els megabytes de navegació o del nombre de SMS.

També es pot segmentar el mercat segons la fidelitat a la marca, la qual cosa
requereix analitzar per quins motius es produeix (compra repetitiva i de baixa
implicació, preu econòmic, etc.) i si els canvis d’una marca a una altra entre els
consumidors menys fidels són motivats per promocions de vendes, campanyes
publicitàries, etc.

Algunes accions de màrqueting van orientades a premiar els millors clients o a
mantenir els clients actuals en comptes de posar l’èmfasi a trobar-ne de nous.
És el cas dels programes de fidelització de clients, com les targetes d’alguns
supermercats o companyies aèries, amb les quals s’acumulen punts que el client
pot bescanviar per productes o serveis.

La campanya "Algo está pasando en Mercedes"

La campanya “Algo está pasando en Mercedes” intenta adreçar-se a un nou públic objectiu:
goo.gl/Fz1GZL.

La campanya de fidelització d’Iberdrola

Iberdrola va portar a terme una campanya original per premiar els seus clients i generar un
vincle amb ells. Els clients tenien l’opció de seguir el viatge migratori d’una au des de la
península Ibèrica fins a l’Àfrica subsahariana en el seu web. Entre tots els clients que hi
varen participar es va sortejar un viatge valorat en 10.000 AC.

Podeu veure el vídeo de la campanya a:
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https://www.youtube.com/embed/NrwYcrIO2UU?controls=1

2.6.2 Estratègies de segmentació

A partir dels criteris de segmentació més adequats, l’empresa podrà identificar
diferents segments i haurà de decidir quins constituiran el seu públic objectiu.
Per escollir els segments es tindran en compte criteris com ara la dimensió, el
creixement potencial i l’aprofitament d’economies d’escala, entre d’altres. A
continuació, definirà els objectius i l’estratègia que s’aplicarà, la qual pot ser
diferenciada, indiferenciada o concentrada.

Cal decidir quina és la millor estratègia de diferenciació segons els seus
objectius empresarials. Les empreses amb una estratègia basada a vendre
el màxim nombre d’unitats possible, atès el petit marge de benefici unitari
per producte venut, necessitaran una estratègia indiferenciada, és a dir,
un producte orientat a un gran nombre de clients amb característiques
diferents. En canvi, una empresa orientada a diferenciar-se de la seva
competència i dotar el producte d’un alt valor afegit preferirà dirigir-se
a menys consumidors però obtenir un benefici més elevat per cada unitat
venuda.

Així doncs, la decisió del tipus d’estratègia que s’aplicarà segons la segmentació
que s’hagi fet és una de les decisions més importants a l’hora d’aplicar el
màrqueting.

Estratègia de segmentació indiferenciada

Aquesta estratègia consisteix a aplicar la mateixa estratègia comercial a tots els
segments que s’han identificat i pretén cobrir les necessitats comunes del conjunt
de consumidors, més que trobar les diferències per adaptar els productes.

L’estratègia indiferenciada considera que les diferències existents entre
cadascun dels segments no són suficientment importants per dur a terme
estratègies diferents i, per tant, atén tots els segments amb el mateix
producte.

La distribució i la publicitat d’aquest tipus de productes són generalment massives,
és a dir, el producte es pot trobar a molts punts de venda, tant en línia com fora de
línia, i la comunicació es realitzarà en mitjans de comunicació com ara televisió,
ràdio o revistes d’àmplia difusió.
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Els costos d’aquesta estratègia són menors que els d’altres, ja que s’estalvia en
termes de producció: com que els productes són homogenis, no cal invertir en
diferents formats d’empaquetatge, de sabors, de colors, etc., així com tampoc en
costos de comunicació, ja que no cal adaptar el missatge a cada segment.

L’inconvenient d’aquesta estratègia és que no és òptima en els mercats on hi
ha molta competència o quan els segments són molt heterogenis. Avui dia, la
majoria de mercats estan molt saturats, hi ha molts competidors i les empreses
prefereixen segmentar els consumidors per diferenciar-se de la competència. Així
doncs, si els mercats ja estan segmentats és més difícil que un mateix producte
pugui satisfer grups de consumidors heterogenis. Una empresa que ofereixi un
únic tipus de producte, no diferenciat segons el tipus de consumidor, és difícil que
pugui competir amb les altres empreses que sí que fan la diferenciació i satisfan
millor els clients.

A més a més, l’aparició de nous mitjans de comunicació i canals de distribució
ha fet possible segmentar encara més el mercat i que sigui més difícil aplicar una
estratègia comercial única. Segurament, quan un hipermercat fa una campanya
de comunicació es veu en l’obligació de fer diferents accions en funció de si la
campanya és en línia o fora de línia.

Estratègia de segmentació diferenciada

Aquesta estratègia consisteix a aplicar una estratègia comercial concreta i diferent
a cadascun dels segments de mercat que ha identificat; d’aquesta manera, es pot
adaptar millor a les necessitats dels clients.

L’estratègia diferenciada considera que les diferències existents entre
cadascun dels segments són suficientment importants per dur a terme
estratègies diferents i, per tant, atén tots els segments amb diferents versions
del producte.

Les agències de viatges, per exemple, solen tenir en compte les diferents etapes de
la vida de les persones i ofereixen productes diferents per a cadascun dels possibles
segments (solters, casats amb fills, casats sense fills, jubilats, etc.): escapades per
a singles, viatges d’aventures a països exòtics per a parelles joves, creuers per a
famílies amb mainada, viatges culturals a parelles amb fills emancipats i vacances
per a la gent gran fora de la temporada alta.

També s’evidencia l’estratègia diferenciada en moltes marques d’ulleres que
segmenten el mercat en grups segons l’edat i el sexe: ulleres per a homes, dones,
joves i mainada. D’altra banda, les empreses de cosmètica i higiene personal solen
segmentar el mercat segons el benefici esperat pel client.

Una pasta de dents per a cada necessitat

La marca Colgate comercialitza diferents tipus de dentifricis en funció del que espera
obtenir el consumidor. Així, trobem una gran varietat de pastes de dents amb diferents
beneficis associats: blanquejants, contra la tosca, contra la càries, refrescants, per a dents
sensibles, per a la cura de les genives, etc.
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Alguns dels avantatges de l’estratègia diferenciada són:

• Més eficiència. Perquè els esforços es concentren a satisfer el client adaptant
el producte, escollint el canal i realitzant una comunicació específica per al
client.

• Menys competidors. Perquè adaptar-se a cada segment té un cost conside-
rable i, per tant, si el mercat està molt segmentat probablement no hi haurà
tants competidors a cada segment, la qual cosa permet guanyar quota de
mercat i crear lleialtat a la marca.

Malgrat els avantatges, la dedicació de tants esforços a cada segment també pot
representar alguns inconvenients:

• Més costos. S’inverteixen més costos en l’adaptació del producte a cada
segment, en el control dels diferents canals de distribució i en les diferents
campanyes de comunicació.

• Confusió del consumidor. L’excés de formats, mides, sabors, etc., pot
confondre els clients i dificultar les seves decisions de compra.

• Canibalisme entre productes. La introducció de noves varietats de productes
en una mateixa categoria pot provocar que alguns perdin participació en el
mercat.

• Disminució de la rendibilitat. Una excessiva varietat de productes no permet
aprofitar els avantatges de les economies d’escala.

Estratègia de segmentació concentrada

Aquesta estratègia consisteix a escollir un sol segment de mercat, o un nombre
reduït de segments, i renunciar a la totalitat, ja sigui perquè no es disposa dels
recursos suficients o bé perquè en alguns segments la competència és molt forta.

L’estratègia concentrada considera que hi ha segments del mercat que no
són atractius o bé les condicions del mercat no són favorables, per això s’opta
per dirigir els esforços a uns segments molt concrets, a uns subsegments o
nínxols de mercat on hi ha menys competència.

Generalment, els segments són grans; en canvi, els subsegments o nínxols de
mercat són més petits i, per norma general, atrauen menys competidors. Dins
de la categoria de cotxes utilitaris, un subsegment podria ser el pick-up, i un altre
subsegment l’utilitari esportiu.

Bentley, un subsegment de vehicles de gran luxe

La marca de vehicles Bentley es dirigeix a un subsegment: cotxes de luxe, d’alta qualitat,
innovació i disseny que doten el seu propietari d’un estatus elevat gràcies a l’exclusivitat.

Bentley comercialitza productes en un mercat molt reduït, amb pocs competidors, com
Ferrari o Lamborghini, en què la prioritat no és fer el màxim nombre d’unitats sinó mantenir

L’economia d’escala es
dóna quan una empresa
aconsegueix reduir el cost
mitjà de producció d’un
producte pel fet de
produir-ne grans quantitats.
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una imatge de marca d’exclusivitat que alimenta el desig aspiracional de posseir els seus
vehicles.

Les empreses que opten per una segmentació concentrada es dirigeixen al segment
on tenen un avantatge competitiu que d’altres no tenen.

Aquesta estratègia requereix que la producció, la distribució i la comunicació
siguin molt específiques per al segment o nínxol escollit. És fonamental conèixer
molt bé les necessitats dels consumidors i avançar-se a les seves expectatives.

El principal avantatge de l’estratègia concentrada és que l’empresa aconsegueix
una bona quota de mercat perquè s’especialitza. Per contra, el seu principal
inconvenient és que es tracta d’una estratègia molt sensible als canvis de les
preferències dels consumidors i, si no existeixen fortes barreres d’entrada, fomenta
l’aparició de nous competidors atès el seu atractiu: el marge de benefici per unitat.

2.7 Posicionament

Habitualment, les empreses intenten diferenciar el seu producte del producte de
la competència oferint un valor que el faci especial per als seus clients potencials.
Per aconseguir aquesta diferenciació, prèviament s’ha de definir quina és la posició
que es vol aconseguir i la imatge que es vol transmetre al públic objectiu per tal
de combinar de manera eficient el mix de marxandatge amb la finalitat d’assolir
el posicionament desitjat.

El posicionament és la imatge que els consumidors tenen d’un producte
respecte als productes de la competència. Cal que les accions de
l’empresa vagin dirigides a reforçar el posicionament desitjat per tal que els
consumidors percebin la imatge del producte que l’empresa vol transmetre.

Quan els consumidors trien els productes que s’ajusten millor a les seves preferèn-
cies, si els productes són molt similars, probablement els serà indiferent escollir-ne
un o l’altre. Per això, si un dels productes aporta algun valor o té algun element
distintiu que el fa més desitjable per al consumidor el situarà en una millor posició
i tindrà més possibilitats de ser escollit que no pas el producte de la competència.

Penseu, per exemple, com és possible que un producte tan bàsic com l’aigua
mineral pugui ser percebut de manera tan diferent. Teniu la mateixa percepció
de totes les marques d’aigua mineral o sou capaços d’establir-hi diferències?
Probablement, la resposta és que teniu una imatge de més qualitat de determinades
marques d’aigua mineral.

Quan penseu en la marca Porsche, en què penseu? Probablement, en cotxes
de luxe d’alta qualitat. Aquesta és precisament la imatge que vol transmetre
l’empresa. Totes les accions de Porsche van encaminades a recalcar aquesta
imatge: selecció acurada de distribuïdors, gamma àmplia de prestacions i serveis
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addicionals, publicitat sofisticada, preus elevats que permeten l’exclusivitat de la
propietat a les poques persones que tenen un alt poder adquisitiu, etc.

La planificació comercial, és a dir, les accions de màrqueting han de ser coherents
amb el posicionament del producte per tal de consolidar una determinada imatge
i no confondre el públic objectiu.

Però com es pot decidir el posicionament d’un producte? Si tenim en compte
que l’objectiu és aconseguir que un producte sigui preferit davant del producte
de la competència, caldrà esforçar-se per demostrar que aquest producte té unes
característiques que poden satisfer millor les necessitats del client i el valor que li
aportarà serà superior.

Algunes empreses basen el seu posicionament en productes de preu competitiu
i tenen un control molt estricte dels costos que els permet oferir aquest nivell
de preus. Altres empreses són pioneres en R+D+i (recerca, desenvolupament i
innovació), la qual cosa els permet destacar per oferir productes amb innovacions
tecnològiques que no poden oferir les empreses competidores. La idea és esbrinar
quines són les característiques que el client potencial valora més i orientar els
esforços en aquesta direcció per tal d’oferir un producte que sigui diferent del que
ofereix la competència.

Actualment, alguns mercats estan molt saturats, és a dir, hi ha molta competència
i els productes són molt homogenis. En aquests casos es fa molt difícil crear
un posicionament únic, però és indispensable trobar aquella particularitat del
producte que pot condicionar la decisió de compra dels clients potencials.

Bucley’s

Hi ha infinitat de productes per a la tos i els refredats: xarops, comprimits efervescents,
píndoles, etc. Tots s’anuncien com a producte efectiu, però és difícil trobar un
posicionament original.

L’empresa canadenca Bucley’s (www.bucleys.com) comercialitza un remei contra la tos i
els refredats des de 1919. És un remei casolà força diferent d’aspecte i olor dels que
comercialitzen les grans empreses farmacèutiques. Per això el seu eslògan és “Buckley’s.
It tastes awful. And it works” (Buckley’s. Té un gust horrorós. I funciona). En aquest cas,
l’empresa utilitza una característica que a priori podria ser contraproduent (el mal gust del
producte) i capgira la idea amb un to humorístic.

L’estudi acurat del posicionament dels competidors pot servir per trobar un forat
en el mercat.

El cas de Toys’R’Us

Charles Lazarus, fundador de Toys‘R’Us, es va iniciar en el món del comerç el 1948
regentant un negoci de mobles infantils i juvenils. Un bon dia, una dona li va demanar
una joguina que el seu fill pogués tenir al bressol que acabava de comprar. Com que no en
tenia cap no va poder fer la venda. Això, però, li va donar la idea d’afegir a la seva cartera
de productes algunes joguines bàsiques.

Segons explica, el dia que una clienta va anar a la botiga per queixar-se que una joguina
s’havia trencat per la seva mala qualitat, en Lazarus va veure que aquell sector tenia una
oportunitat de mercat: vendre joguines de qualitat.

Charles Lazarus, des d’una perspectiva d’orientació al client, va decidir posicionar els
productes Toys‘R’Us a partir de les premisses següents:
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• Oferir una àmplia selecció de joguines de totes les categories de preu, joguines econòmiques
i joguines més cares, però totes de qualitat i a preus competitius. Això era tota una novetat,
ja que permetia comprar totes les joguines en una sola botiga i als millors preus del mercat.

• Facilitar la compra al client en botigues de gran superfície on la compra sigui amigable. Totes
les botigues tenen la mateixa distribució, són d’autoservei però tenen personal qualificat per
ajudar el client, grans zones d’aparcament i se situen en zones d’accés fàcil prop d’altres
superfícies comercials.

• Crear una atmosfera lúdica i atractiva per a adults i infants. Això facilita la compra amb nens i
evita la sensació de claustrofòbia de les grans superfícies. Una compra que impliqui diversió
facilita la fidelització del client.

• Oferir algunes categories de productes com, per exemple, productes per a nadons (bolquers,
menjar, joguines, etc.) a preus molt competitius, que serveixen de ganxo per atraure la
clientela.

• Oferir al client un estoc disponible de tots els productes. Evitar el trencament d’estocs per tal
de no crear frustracions al client. Això es garanteix amb un bon sistema informàtic de gestió
d’estocs i amb el fet de disposar de magatzems distribuïdors propers a les botigues de venda
(màxim a una distància d’un dia per carretera).

La imatge que el consumidor associa a un producte o a una marca és la represen-
tació mental dels atributs i dels beneficis percebuts del producte o de la marca.

El posicionament és un concepte que es configura en contraposició als productes
o marques de la competència, és a dir, es tracta de la imatge que els consumidors
tenen formada del producte o la marca respecte dels productes o marques de la
competència.

Per analitzar el posicionament cal seleccionar els atributs que, segons els con-
sumidors, són bàsics per determinar la imatge del producte o de la marca. Un
cop seleccionats aquests atributs, es valora quina és la imatge que tenen els
consumidors dels diferents productes o marques existents i del producte real.
Això acostuma a reflectir-se en un mapa de posicionament que revela la imatge
comparativa segons els atributs que tenen els diferents productes.

Un mapa de posicionament és una eina que permet visualitzar els
elements diferenciadors d’un producte i la posició que ocupen els productes
competidors.

Els mapes de posicionament representen gràficament la distribució del mercat i
ajuden a visualitzar les característiques o propietats del producte que no estan
prou ateses.

Per dibuixar un mapa de posicionament es tracen els eixos de coordenades
que representen dos dels atributs més representatius del producte o marca que
s’analitza. Per exemple, en el cas dels suavitzants per a la roba podríem utilitzar
l’aroma i el preu com a atributs més representatius. A continuació, els diferents
productes se situen al lloc corresponent en funció de la valoració dels consumidors.
La figura 2.4 mostra un possible mapa de posicionament de diferents marques de
suavitzants per a la roba.
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Figura 2.4. Mapa de posicionament de suavitzants per a la roba

Quan s’ha determinat la posició dels productes competidors i la del producte ideal
s’inicia una segona fase, en la qual se selecciona l’alternativa de posicionament
més interessant.

A partir de la informació que proporcionen els mapes de posicionament es pot
decidir si hi ha un espai per posicionar el producte o si caldria buscar en un altre
mercat o en un altre segment.

Formular el posicionament consisteix a apel·lar als beneficis del producte, al nivell
de preus, a la identificació amb un públic determinat, a l’adequació al tipus i al
moment de consum i a la identificació amb la marca.

2.8 Anàlisi dels clients potencials

Hi ha cinc preguntes que tota empresa s’ha de fer sobre els seus clients potencials:

• què compren?

• quan compren?

• on compren?

• qui compra?

• quant compren?

• per què compren? (quina necessitat volen satisfer)

Tota aquesta informació serà la base de l’estratègia comercial de l’empresa i
determinarà les decisions sobre les accions del màrqueting mix: quin producte
s’ha de comercialitzar, quin és el preu més adient, on s’ha de vendre i com s’ha
d’informar el client de la seva existència.
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L’anàlisi acurada de tota aquesta informació aportarà informació sobre el compor-
tament del consumidor. Les empreses disposen de diverses alternatives per obtenir
aquesta informació.

Les empreses poden elaborar estudis propis o poden contractar altres
empreses especialitzades en la investigació de mercats per esbrinar quines
són les principals motivacions dels consumidors quan decideixen adquirir
un bé o un servei. L’objectiu d’aquests estudis és analitzar el comportament
del consumidor per facilitar la segmentació del mercat i adaptar millor els
productes a les seves necessitats.

Les dades que analitzarem són les que fan referència a les variables del macroen-
torn i del microentorn del consumidor, com es pot observar a la taula 2.4.

Taula 2.4. Principals variables per analitzar el comportament del consumidor

Variables Descripció

Influències de l’entorn Cultura, capacitat adquisitiva i classe social

Influències internes Personalitat, motivació de compra, estil de vida i
actituds

Influències personals Grups de referència i pertinença

Procés de compra Fases i rols del procés de decisió i compra

2.8.1 Influències de l’entorn sobre el comportament del consumidor

Hi ha una gran varietat d’elements externs que condicionen el comportament del
consumidor i els seus processos de decisió de compra. Els elements de l’entorn
que tenen una influència sobre el comportament del consumidor estan relacionats
amb aspectes culturals, socials, econòmics i tecnològics, entre d’altres.

La cultura d’origen del consumidor o la cultura a la qual aspira a integrar-se,
l’evolució de l’economia o les innovacions tecnològiques poden modificar el
comportament del consumidor.

Els factors culturals exerceixen una forta influència sobre el comportament dels
consumidors. Els valors, les idees, les actituds, les normes i les creences dels
membres d’una societat, elements a partir dels quals es comuniquen, interpreten,
interactuen i defineixen un determinat context sociocultural que determina el
consum d’aquests individus. Per exemple, és evident que els comerciants dels
països on se celebra el Nadal tenen la campanya més important de l’any al voltant
d’aquesta època de l’any.

Tuppersex i els tabús sexuals

A les cultures més conservadores el sexe continua essent un tabú. Les empreses que
comercialitzen joguines sexuals van observar que el canal de distribució tradicional, les
botigues, no era rendible perquè als consumidors els avergonyia anar-hi. Així va sorgir la
idea de fer la distribució d’aquests productes en un ambient més íntim, organitzant petites
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reunions en el domicili dels clients. Aquest és un exemple de comprensió de la cultura
d’una societat que limitava la distribució del producte i es va crear una xarxa de distribució
alternativa on el client se sentia més còmode i en un ambient més propici per afavorir la
venda.

Qualsevol empresa ha d’estar atenta als canvis culturals per analitzar com ha
d’evolucionar la seva cartera de productes. Per exemple, una major consciència
sobre el medi ambient pot donar lloc a productes que respectin el medi ambient,
productes fets amb materials reciclats, productes que aportin un percentatge de
beneficis a repoblacions forestals, etc.

En l’àmbit de la cultura es poden identificar grups més reduïts d’individus que
tenen els seus propis valors; és el que es coneix com a subcultura, és a dir, grups
d’individus que comparteixen valors, creences i comportaments específics. Les
subcultures es defineixen a partir de diversos trets com ara l’edat, la nacionalitat,
l’ètnia o la religió, i influeixen en els patrons de consum dels seus integrants.

Per a una empresa és interessant identificar els trets diferencials per poder valorar
si és rendible dirigir-se a un nou segment de mercat i adaptar el producte a les
seves necessitats específiques. D’aquesta manera es podrien satisfer millor les
necessitats dels clients i potenciar la seva identificació amb el producte, creant
valor.

Llet nostra i la tradició catalana

L’empresa làctia Llet Nostra comercialitza llet de vaca en envasos que publiciten l’origen del
seu producte, provinent de cooperatives catalanes del Pirineu. A l’envàs també informen
que patrocinen l’equip d’handbol del Futbol Club Barcelona. Això estableix un vincle
emocional amb la marca.

Per donar resposta al moviment de consum de proximitat o quilòmetre zero, alguns
supermercats catalans han creat espais de venda per donar a conèixer productes
fets a la pròpia comarca. El consum de productes de proximitat estalvia recursos,
perquè no s’han de destinar al transport a llarga distància, i difon la filosofia del
consum conscient i responsable, el consum de productes de proximitat.

També hi ha alguns supermercats que estan adaptant els seus productes a les
diferents necessitats de les cultures que conviuen al nostre país, especialment pel
que fa a productes d’alimentació. No és estrany trobar productes com ara tortillas
mexicanes, frijoles, salses picants, dolços argentins, etc.

L’economia i l’evolució dels indicadors macroeconòmics tenen gran influència
en el comportament de compra dels consumidors. Per exemple, una variació en
els tipus d’interès afectarà la predisposició a l’estalvi o al consum. Generalment,
quan es redueix el tipus d’interès certs productes es tornen més assequibles, com
ara l’habitatge, per bé que d’altres esdevenen menys atractius, com ara els fons
i dipòsits a interès variable. La inflació pot reduir o anul·lar el consum d’un
producte si afecta el seu preu.

Un altre factor que té una influència important en el comportament dels consumi-
dors és la tecnologia. Les noves tecnologies aplicades al comerç han modificat el
comportament del consumidor, ampliant l’accés a informació prèvia a la presa de
decisions, afavorint l’accés a un mercat global amb una gran oferta de productes i
serveis i facilitant el contacte entre l’empresa i el consumidor.
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A l’apartat “Annexos” hi
trobareu un article sobre
el patró de consum dels

més rics.

Les noves generacions utilitzen els nous dispositius mòbils per connectar-se amb
el seu entorn, ja siguin familiars, amics o empreses. Les empreses han de tenir en
compte que aquests consumidors esperen un contacte directe i ràpid, ja que estan
acostumats a fer servir la tecnologia com a canal de comunicació. Avui dia es
fa imprescindible tenir molt en compte els nous canals de comunicació per poder
atendre millor aquest segment.

Els fòrums i blogs com a font d’informació

El consumidor del segle XXI es caracteritza per tenir accés a la informació sobre productes
i serveis les 24 hores del dia. Aquesta informació no és exclusiva de les empreses
productores, sinó que també pot comptar amb la informació generada per altres usuaris
o consumidors de productes.

Els blogs i els fòrums de consumidors són espais on es publiquen opinions i demostracions
d’utilització de productes i que generen una gran influència sobre les decisions de compra
dels clients potencials. En el fòrum www.forodelpc.com, els usuaris poden demanar
informació sobre components de l’ordinador i rebre els consells d’usuaris experts. En el
blog Gastronotas de Capel, a blogs.elpais.com, es pot llegir l’opinió d’usuaris que visiten
restaurants.

La classe social també és un factor determinant en el comportament del consu-
midor. Les classes socials aglutinen persones amb nivells d’educació, rendes
i ocupacions similars. Habitualment, les persones d’una mateixa classe social
comparteixin valors, necessitats, estils de vida i comportaments.

Cada classe social condiciona els valors, les creences i les actituds del
consumidor. Generalment, les classes socials se segmenten en classe alta
(alta i baixa), mitjana (alta i baixa) i baixa (alta i baixa).

De totes maneres, aquesta estructura pot variar molt en funció de l’enfocament
sociològic que s’esculli, i fins i tot hi ha gent que s’identifica amb la classe mitjana
quan, en realitat, segons el seu nivell d’educació o la seva qualitat de vida, formaria
part de la classe baixa alta.

La classe social condiciona el patró de consum

Formar part d’una determinada classe social condiciona l’estil de vida d’una persona i,
per tant, el seu patró de consum. Per exemple, una persona de classe alta que practica
diversos esports al llarg de l’any necessitarà roba i equipament per quan vagi a esquiar,
roba i equipament per quan jugui a golf, etc.

D’altra banda, si té diverses residències pot necessitar mobiliari i equipament de la llar per
a l’apartament de la platja o per a la casa de camp. Per als seus compromisos socials
necessitarà roba de nit, per a còctels, per a festes d’etiqueta, etc. És evident que totes
aquestes necessitats estan determinades per la classe social a la qual correspon aquesta
persona.

2.8.2 Influències internes sobre el comportament del consumidor

Creieu que el patró de consum d’un jove acabat de graduar és el mateix que el
d’un treballador assalariat de 45 anys pare de família?
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L’estil de vida, la personalitat i les motivacions de compra marquen la
diferència en el patró de consum.

La personalitat i l’estil de vida aporten molta informació sobre els interessos,
les actituds i els desitjos del consumidor. Però què impulsa els consumidors a
consumir? Quina necessitat volen satisfer realment?

Quan una necessitat és intensa esdevé motivació. De vegades, la veritable raó
de la necessitat de consum és, fins i tot, desconeguda per nosaltres mateixos, està
amagada dins del nostre subconscient o disfressada. Per exemple, hi ha qui es
compra un cotxe més petit del que realment necessitaria però que té un disseny
esportiu innovador, potser perquè sempre havia volgut un cotxe esportiu i mai
l’havia pogut tenir.

Abraham Maslow va establir una sèrie de necessitats experimentades per l’indivi-
du que va donar lloc a l’anomenada piràmide de les necessitats. Segons aquesta
teoria, la satisfacció de les necessitats que es troben en un nivell determinat porta
al següent en la jerarquia. Tot i així, es donen zones de coincidència entre un nivell
i un altre perquè no hi ha una satisfacció total de les necessitats.

Maslow va establir cinc nivells de necessitats i els va classificar per ordre
d’importància. A la base de la piràmide hi ha les necessitats bàsiques o primàries
i a la cúspide, les d’ordre psicològic o secundàries.

Quan s’han cobert les necessitats vitals són els desitjos de cada individu els que
estableixen l’ordre de necessitats, i la jerarquia es pot modificar amb el pas del
temps.

Els cinc nivells de la piràmide de les necessitats de Maslow són:

• Necessitats fisiològiques. Es troben al primer nivell, i la seva satisfacció és
imprescindible per sobreviure: la gana, la set, el vestit, etc.

• Necessitats de seguretat. Estan situades al segon nivell i són la seguretat i
la protecció física, l’ordre, l’estabilitat, etc.

• Necessitats socials o de pertinença. Estan relacionades amb els contactes
socials i la vida econòmica. Són necessitats de pertinença a grups, organit-
zacions, etc.

• Necessitats d’estatus i prestigi. La seva satisfacció es produeix quan
augmenten la iniciativa, l’autonomia i la responsabilitat de l’individu. Són
les necessitats de respecte, prestigi, admiració, poder, etc.

• Necessitats d’autorealització. Sorgeixen de la necessitat d’arribar a
realitzar el sistema de valors de cada individu, és a dir, aconseguir les
màximes aspiracions personals.

La taula 2.5 representa la piràmide de les necessitats establertes per Maslow en
cinc nivells.

A l’apartat “Segmentació
del mercat” hi ha més
detalls sobre la
personalitat i l’estil de vida.

A l’apartat “Annexos” hi
trobareu un article sobre
la teoria de Maslow que
planteja què passaria si
aquest no hagués
encertat en la definició de
la piràmide de
motivacions.
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La pel·lícula The Joneses
és una crítica a la societat

consumista i a la publicitat, i
s’hi pot observar la

utilització de prescriptors o
líders de tendències que fan

algunes marques. Us
recomanem que la mireu.

Figura 2.5. Piràmide de les necessitats de Maslow

2.8.3 Influències personals sobre el comportament del consumidor

Tots els individus formem part de grups o col·lectius amb els quals ens identifi-
quem, són els grups de pertinença i grups de referència. Des del punt de vista
del màrqueting és important analitzar com aquests grups influencien les nostres
decisions relacionades amb el consum de productes i serveis.

Identificar i analitzar les persones que envolten el consumidor, és a dir, que
formen part dels seus grups de pertinença o grups de referència, és una tasca
molt important del màrqueting, ja que són les persones que tenen més poder
d’influència sobre el consumidor.

Els grups de pertinença són aquells en què el vincle amb els membres és molt
estret. La família és el grup de pertinença més influent en el comportament del
consumidor, per això cal estudiar quin és el rol de cada component quan s’analitza
el consum familiar i quina és la influència que tenen els diferents membres sobre el
consum individual dels altres membres (consells de la mare al fill per comprar-se
unes sabates o del germà gran per comprar-se un ordinador, etc.).

Els grups de referència són aquells que, malgrat no tenir una connexió tan estreta
o emocional, ens influencien en les nostres aspiracions i, per tant, el nostre consum.
Alguns exemples de grups de referència són: ser soci d’un club esportiu, ser
seguidor d’un grup de música i formar part del club de fans o ser seguidor per
Twitter d’un col·lectiu de fotonaturalistes, etc.

En tots els grups de referència sempre hi ha líders d’opinió que marquen tendènci-
es. Identificar-los pot ajudar a entendre les necessitats del segment, i mantenir-hi
contacte permet augmentar la nostra influència sobre el mercat.
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El rol social i l’estatus dels individus també influencien el comportament dels
consumidors. Tothom està condicionat pel rol que desenvolupa a la feina, en el
grup d’amics, a les associacions, als clubs, a les corals, als grups de teatre, etc.
Aquests rols influencien el nostre consum, ja que la nostra societat tendeix a fer
una primera valoració simplista de les persones a partir dels objectes materials de
què disposen.

Així doncs, en una societat en què l’estatus està determinat pel consum, l’elecció
dels productes no respon només a la motivació de cobrir una necessitat bàsica,
sinó també de la necessitat d’acceptació social.

2.8.4 Procés de compra

La forma d’actuar dels consumidors quan fan una compra és el que s’anomena
procés de decisió de compra.

En el procés de decisió de compra es desenvolupen diferents rols que pot assumir
una mateixa persona o persones diferents. Aquests rols són els següents:

• Iniciador. És la persona que suggereix la necessitat o la conveniència de
comprar un producte.

• Influenciador. És la persona que recolza la idea de l’iniciador i propicia el
desenvolupament del procés de decisió de compra.

• Decisor. És la persona que pren la decisió final de compra.

• Comprador. És la persona que assumeix les tasques que comporta la
realització de la compra, ja sigui per al consum propi o per a altres. No
necessàriament ha de coincidir amb el consumidor.

• Consumidor o usuari. És la persona que utilitza el producte o es beneficia
del servei adquirit. No necessàriament ha de ser qui l’ha adquirit.

Tots aquests papers els pot assumir una mateixa persona o es poden repartir entre
persones diferents.

Rols en el procés de compra

En Jordi és un jove estudiant que va cada dia a classe a un institut força allunyat de casa
seva. Fins ara hi anava amb autobús, però com que acaba de fer 16 anys ha demanat
als pares que li regalin una moto (en Jordi actua d’iniciador i d’influenciador en el procés
de compra). La mare no n’està gaire convençuda i té algunes reticències, però, després
de parlar-ho, els pares acaben decidint comprar-li la moto (el pare i la mare d’en Jordi, en
aquest cas, són decisors).

En saber-ho, en Jordi es dirigeix a diferents establiments per veure els diferents models,
marques i preus que hi ha al mercat en aquell moment. A en Jordi li agrada una Yamaha,
però el pare considera que és massa cara i prefereix comprar-li una Honda, que a en
Jordi també li agrada i que és la que finalment li regalen (els pares d’en Jordi són els
compradors, però el consumidor és en Jordi).

En el procés de compra es poden distingir les fases següents:

Influència sobre els altres

El líder d’opinió és la persona
que exerceix una influència
personal sobre els altres. No es
tracta d’un líder en sentit estricte,
sinó d’un “expert” sobre un
producte o un servei. També se
l’anomena prescriptor i actua
com a intermediari entre els
mitjans de comunicació i els
consumidors. Els metges, els
pediatres, els advocats, etc., són
prescriptors. El coneixement
dels prescriptors és important
per a l’empresa, pel seu
potencial a l’hora d’aconsellar
l’ús d’un producte o servei.

A l’apartat “Annexos” hi
trobareu un reportatge del
programa Valor afegit, de
TV3, sobre l’ús del
neuromàrqueting per
analitzar el procés de
compra.
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• Reconeixement d’una necessitat. L’individu és conscient que té la ne-
cessitat d’adquirir un bé o servei. Pot ser una necessitat que ha meditat
prèviament o pot ser fruit d’una emergència.

• Cerca d’informació. En les compres més reflexives, atès l’alt preu del
producte o per la importància emocional del producte o servei, el consu-
midor pot cercar informació sobre diversos productes que cobreixen la seva
necessitat. El consumidor pot recopilar informació de fonts oficials, com les
pàgines web d’una empresa, però també pot consultar opinions a les xarxes
socials, als amics o als familiars.

• Avaluació de les diferents alternatives. L’individu analitzarà les diverses
opcions i aplicarà els criteris que consideri convenients per decidir-se per
un producte o per un altre.

• Decisió de compra. Un cop feta l’avaluació, es decidirà si realitza la
compra o la postposa.

• Avaluació de la compra. Tots els consumidors avaluen les compres que
realitzen. És habitual que, després de la compra, el consumidor dubti sobre
el que ha comprat, especialment quan es tracta de productes d’alt valor
emocional, productes que es compren per primera vegada o d’altres que
impliquen una gran despesa. Per minimitzar l’impacte negatiu que això pot
comportar, les empreses solen dur a terme accions per reduir l’angoixa del
dubte, com ara la possibilitat de fer canvis per altres articles o un servei
postvenda àgil i de qualitat. Es coneix com a dissonància cognitiva la
situació de dubte que experimenta el consumidor després d’una compra.
Reduir aquesta angoixa permet satisfer millor el client, facilitar que torni
a comprar la marca i que en parli bé. Una opinió negativa del client pot fer
molt mal a l’empresa. En general, les persones tendim a parlar amb més
facilitat d’allò que ens ha molestat o del que no ens agrada que no pas d’allò
que ens ha provocat estímuls positius.

No sempre que es fa una compra es compleixen les cinc fases. La compra de
productes de consum habitual és un procés més instantani i inconscient perquè hi
ha experiències de compra anterior; per tant, és lògic que no siguin necessàries
les fases de cerca d’informació i avaluació d’alternatives. No obstant això, quan
es tracta de productes de compra esporàdica o que tenen un preu elevat, el procés
és molt més reflexiu i s’hi poden distingir clarament les cinc fases.

Fases del procés de compra

Seguim amb l’exemple d’en Jordi, el jove estudiant de 16 anys que vol comprar-se una
moto. En un primer lloc es produeix el reconeixement d’una necessitat, és a dir, en Jordi
té la necessitat de desplaçar-se tots els dies a l’institut on estudia, i com que ja té 16 anys
pot fer-ho amb moto.

Els seus pares han decidit comprar-li la moto i en Jordi ha iniciat el procés de cerca
d’informació per compartir-la amb els seus pares.

Un cop obtinguda la informació sobre diferents models (característiques, preus, colors,
garantia, etc.) s’ha fet una avaluació de les diferents alternatives per veure quina moto
s’ajusta a les seves preferències. Probablement, els pares d’en Jordi han tingut més en
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compte el preu i la seguretat, mentre que en Jordi ha donat més importància a altres
aspectes com ara l’estètica, per poder presumir davant dels seus amics.

Un cop avaluades les diferents alternatives s’ha procedit a la decisió de compra de la moto.
Després, amb l’ús de la moto, en Jordi ha experimentat el que s’anomenen sensacions
posteriors o avaluació de la compra, és a dir, els beneficis que li aporta l’ús de la moto i
el seu nivell de satisfacció.

2.9 Aplicacions informàtiques per a l’anàlisi de mercat

Per tal de mostrar l’evolució de la posició competitiva de l’empresa es poden
elaborar informes mensuals, semestrals i anuals mitjançant editors de text i fulls
de càlcul que mostrin les dades agregades. També us poden ser útils les bases de
dades per recopilar informació que posteriorment hàgiu de tractar.

En aquests informes és interessant incloure les dades en unitats, en euros i en
percentatge, de l’empresa i de la competència. Més enllà del text, és interessant
presentar la informació en gràfics, ja que sempre són més atractius visualment i
més fàcils d’entendre.

Hi ha diverses aplicacions per fer infografies que tenen un alt impacte visual i
ajuden a simplificar la informació.

Algunes recomanacions per fer més atractiva la informació són:

• Utilitzeu un llenguatge clar, comprensible i sintètic.

• Resumiu la informació, jerarquitzeu-la i organitzeu-la de manera que tingui
un fil conductor.

• Mostreu l’evolució de les dades utilitzant gràfics de línies.

• Mostreu els percentatges dins de cercles, per destacar-los.

• Utilitzeu icones, més que no pas lletres, per exemplificar la informació.

Trobareu informació sobre
eines per fer infografies a
goo.gl/WWa66d.

A l’apartat “Annexos” hi
trobareu un article amb
les claus sobre com
presentar la informació
amb infografies.





Planificació estratègica
Tatiana Soler Pastor

Polítiques de màrqueting





Polítiques de màrqueting Planificació estratègica

Índex

Introducció 5

Resultats d’aprenentatge 7

1 Planificació estratègica de màrqueting 9
1.1 Màrqueting estratègic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2 Organització del departament comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2.1 Organització per funcions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.2 Organització per productes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.3 Organització per zones geogràfiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.3 Missió, visió i valors de l’empresa: una introducció al pla de màrqueting . . . . . . . . . . . . 15
1.4 Anàlisi interna i externa de l’empresa (DAFO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2 Polítiques, objectius i estratègies de màrqueting 25
2.1 Definició dels objectius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Definició de les estratègies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2.1 Estratègies comercials bàsiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.2 Estratègies segons el cicle de vida del producte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2.3 Estratègies segons la posició competitiva en el mercat . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.4 Estratègies de creixement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2.5 Estratègies de màrqueting de serveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.3 Un cas pràctic per a un producte: Lego, líder en jocs de construcció . . . . . . . . . . . . . . 48
2.4 Un altre cas pràctic: objectius, estratègies i accions de màrqueting d’Eivissa . . . . . . . . . . 50





Polítiques de màrqueting 5 Planificació estratègica

Introducció

El màrqueting és un conjunt de processos orientats a conèixer i a satisfer les
necessitats dels consumidors i assolir beneficis per a l’empresa. Aquests processos
requereixen una planificació prèvia per poder determinar quina és la posició
competitiva actual de l’empresa i determinar els objectius que vol assolir.

Planificar ens permet marcar una ruta a seguir, minimitzant els riscos i facilitant
la coordinació amb la resta de departaments de l’empresa per tal d’aconseguir els
objectius empresarials.

Els objectius empresarials estan relacionats amb la visió, la missió i els valors de
la companyia. Quina és la raó de ser de l’empresa? Òbviament, els empresaris
o els accionistes volen recuperar la seva inversió, però com ho volen fer? Moltes
empreses resumeixen en la seva visió aquelles idees que guiaran la seva manera de
fer negocis. És a partir d’aquesta premissa que s’establiran els objectius generals
que es pretenen assolir.

La descripció dels objectius pot ser quantitativa, com ara el nombre d’unitats
venudes que es vol assolir, o qualitativa, com per exemple ser reconeguts com
a marca líder en innovació. Sigui com sigui, els objectius definiran quina és la
millor estratègia per poder complir amb la missió de l’empresa.

Per assolir els objectius, l’empresa pot escollir diferents estratègies. En aquesta
unitat es desenvolupen les diferents estratègies que pot aplicar per assolir els seus
objectius.

A l’apartat “Planificació estratègia de màrqueting” es treballen qüestions
relacionades amb el procés de planificació, els diferents tipus d’organització del
departament comercial i els conceptes de visió, missió i valors de l’empresa, que
determinaran els seus objectius. El pas previ a la definició dels objectius és fer una
anàlisi interna i externa de l’empresa a partir de l’anàlisi DAFO, que pot requerir la
consulta de diverses fonts d’informació útils per a la presa de decisions. En aquest
apartat també es treballen els indicadors clau de rendiment d’un negoci (KPI, Key
Performance Indicator) aplicats a la gestió d’un punt de venda i a partir dels quals
es poden prendre decisions sobre quina és la millor estratègia per aconseguir la
màxima rendibilitat.

A l’apartat “Polítiques, objectius i estratègies de màrqueting” es desenvolupen
qüestions relacionades amb la fixació d’objectius de l’empresa i els objectius
específics del departament comercial o de màrqueting. També s’exposen les di-
ferents estratègies a partir de les quals l’empresa pot aconseguir els seus objectius:
estratègies bàsiques, estratègies segons la posició competitiva de l’empresa en el
mercat, estratègies segons el cicle de vida del producte, estratègies de creixement
i estratègies per a la comercialització de serveis. Al final, per exemplificar els
continguts que es desenvolupen en els dos apartats d’aquesta unitat, hi ha dos
casos pràctics que són molt il·lustratius.
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Per aconseguir els resultats d’aprenentatge que es plantegen en aquesta unitat cal
que treballeu a fons els continguts i que resoleu els exercicis i les activitats que es
proposen.

També us serà de molta utilitat observar el vostre entorn i el que fan les empreses
que hi actuen. Com veureu, en el desenvolupament dels continguts hi ha molts
exemples de casos reals que pretenen exemplificar i fer més comprensible allò que
s’explica. És una molt bona pràctica que vosaltres intenteu trobar altres exemples
per identificar els conceptes i les estratègies que s’apliquen.

Sovint, tothom es veu capacitat per parlar de màrqueting i d’estratègies comercials,
però vosaltres, com a futurs professionals, heu de procurar adquirir les competèn-
cies que us permetin utilitzar la terminologia precisa i adequada per expressar-vos
amb rigor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Planifica l’estratègia a llarg termini d’una empresa, tenint en compte l’anàlisi
de dades/variables externes i internes.

• Explica la finalitat i les característiques de la missió i la visió aplicada a
diferents mercats de productes, serveis i marques existents.

• Infereix els objectius a llarg termini i les estratègies aplicades a diferents
mercats de productes, serveis i marques existents.

• Explica la finalitat i les característiques de la tècnica de l’anàlisi DAFO
aplicada a diferents mercats de productes, serveis i marques existents.

• Estableix els objectius i les estratègies a seguir per una empresa a partir de
les dades ordenades en una matriu DAFO.

• Estableix la missió i la visió a partir d’una sèrie de dades referides a la
situació i l’evolució d’un mercat, la segmentació i el posicionament d’un
producte o servei existent.

• Elabora un informe relacionant els resultats obtinguts de l’anàlisi i establint
la missió, la visió, els objectius i les estratègies.
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1. Planificació estratègica de màrqueting

Les empreses actuen en un mercat que es caracteritza per ser dinàmic i canviant
(sorgeixen competidors nous, augmenten els preus de les matèries primeres, la
competència treu una promoció nova, etc.). Això fa necessària una planificació
contínua per poder-se adaptar als canvis de l’entorn.

La gestió de màrqueting és el procés de planificar i dur a terme el pla de màrque-
ting, de manera que totes els agents implicats aconsegueixin un valor satisfactori.
Aquesta doble vessant, de decisió i acció, és el que permet distingir entre el
màrqueting estratègic i el màrqueting operacional, que han d’estar perfectament
coordinats, perquè si es fa un bon pla estratègic però no es desenvolupa correc-
tament no s’aconseguiran els objectius. Així mateix, no és eficient dur a terme
accions de màrqueting operacional que no hagin estat planificades adequadament.

Així doncs, totes les empreses necessiten una planificació que estableixi els
objectius generals de l’empresa i que orienti les accions que cal que portin a terme
cada departament. D’aquesta manera, les accions de tots els departaments seran
coherents.

En termes generals, els objectius d’una empresa són: produir béns i serveis,
posar-los a disposició dels consumidors i obtenir-ne un benefici.

Tots els departaments de l’empresa comparteixen els mateixos objectius, però
desenvolupen diferents funcions. En la figura 2.1 podeu veure un exemple
d’organització empresarial per departaments i les seves funcions corresponents.

Figura 1.1. Organització empresarial per funcions

Tal com es pot observar, es tracta d’una empresa amb cinc departaments diferen-
ciats, cadascun dels quals s’ocupa d’una funció concreta que té a veure amb les
seves àrees funcionals, en aquest cas:

• Producció: s’ocupa de la gestió de la fabricació del producte. S’encarrega
del control dels costos i del control de la qualitat dels productes acabats.

Les àrees funcionals són les
activitats més importants de
l’empresa, a través de les
quals s’aconsegueixen les
fites i els objectius, són:
finances, màrqueting,
producció i personal.
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• Direcció comercial: s’encarrega de la gestió de les compres i de les vendes.
S’hi inclouen totes les decisions relacionades amb la política de màrqueting
(producte, preu, distribució i comunicació). També s’ocupa d’analitzar les
tendències de l’entorn, de la competència i de l’anàlisi dels patrons de
consum.

• Direcció financera: s’ocupa de la gestió administrativa de pagaments i
cobraments, i també de la recerca i gestió de fonts de finançament per a
l’empresa. La comptabilitat i la gestió de la fiscalitat també s’inclouen dins
de les tasques que desenvolupa aquest departament.

• Recursos humans: l’objectiu d’aquest departament és gestionar el personal
de l’empresa i reclutar treballadors nous, així com crear plans de formació
i de promoció interna.

• Logística: s’encarrega de la gestió del magatzem i de l’expedició de les
mercaderies cap als punts de distribució o cap als clients finals.

Tot i que l’estructura per funcions és una de les més comunes a les empreses, hi
ha altres tipus d’organització com l’organització per projectes, que es basa en
la consecució de projectes específics; per exemple, la construcció d’un conjunt
d’habitatges o d’un vaixell, el llançament d’un nou producte, el reposicionament
d’una marca, etc. Els projectes s’inicien, es desenvolupen i finalitzen, i per tant és
fonamental que l’organització sigui molt flexible i capaç de reaccionar ràpidament
als canvis.

1.1 Màrqueting estratègic

El màrqueting estratègic s’ocupa de l’anàlisi detallat de la situació actual, tant de
l’oferta de productes o serveis de l’empresa com del coneixement de les necessitats
del mercat. L’objectiu d’aquesta anàlisi és detectar oportunitats i amenaces, la qual
cosa permetrà, combinant els recursos i les capacitats de l’empresa, determinar
quins són els seus avantatges competitius.

El màrqueting estratègic s’ocupa de conèixer les necessitats actuals i
futures dels clients, de trobar nous nínxols de mercat, d’identificar segments
de mercat potencials, de valorar el potencial i l’interès d’aquests mercats,
d’orientar l’empresa en la recerca d’aquestes oportunitats i de dissenyar un
pla d’actuació o full de ruta que permeti assolir els objectius.

L’èxit de qualsevol empresa depèn, en gran part, de la capacitat per comprendre
en quina mesura i de quina manera els canvis de l’entorn afecten l’empresa. És
fonamental aplicar les estratègies més adequades per aprofitar al màxim els canvis
de l’entorn.

Les estratègies de màrqueting estan relacionades amb les estratègies globals
de l’empresa; per tant, és fonamental comprendre el procés de planificació
estratègica.
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La planificació estratègica és el procés de decisió, de manera anticipada,
que estableix quins són els objectius necessaris per aprofitar al màxim les
oportunitats, tenint en compte els recursos disponibles.

La planificació estratègica es desenvolupa en les etapes següents:

1. Determinació de la missió, la visió i els valors de l’empresa.

2. Anàlisi interna i externa de l’empresa.

3. Definició dels objectius.

4. Anàlisi de la cartera de productes.

5. Desenvolupament, avaluació i selecció de les estratègies.

6. Organització del programa d’acció i distribució de tasques i responsabilitats.

7. Control de l’execució, com a retroacció de tot el procés.

1.2 Organització del departament comercial

Actualment, el departament comercial es considera un dels principals elements de
l’organització d’una empresa, ja que en depenen, en bona part, l’èxit o el fracàs
de l’activitat empresarial.

La funció comercial, també anomenada de comercialització o de màrqueting, té
l’objectiu d’establir l’intercanvi entre l’empresa i el mercat. És l’última etapa del
circuit de béns a l’empresa (aprovisionament, producció i venda), però també és
la primera que cal desenvolupar per assegurar-se que l’empresa connecta amb el
mercat.

L’estructura del departament comercial ha de respondre a les necessitats de cada
empresa. Les dimensions de la companya, la varietat de productes o la diferent
tipologia de mercats als quals s’adreça poden condicionar l’organització interna
del departament comercial.

Generalment, les empreses grans tenen departaments especialitzats per funcions
per tal de facilitar la distribució de responsabilitats. En canvi, a les empreses
petites hi trobem persones que desenvolupen funcions que en una empresa gran
correspondrien a dos departaments diferents. No hi ha una estructura d’organitza-
ció única, sinó que cada empresa ha de trobar la que s’adapta millor a les seves
necessitats i als seus recursos propis.
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A la secció “Annexos”
podeu veure com

s’organitza el
departament de

màrqueting de la divisió
d’automòbil de l’empresa

Bosch.

1.2.1 Organització per funcions

L’organització per funcions es basa en el principi d’especialització, és a dir,
cada secció està orientada a la realització d’una activitat molt concreta que és
supervisada i coordinada per la direcció general.

El departament comercial té dues funcions bàsiques: la primera és donar
a conèixer el producte en el mercat i la segona és fer-lo arribar al
consumidor, en el moment, el lloc, la quantitat i les característiques que
aquest demana.

Per portar a terme aquestes funcions, el departament s’organitza en tres àrees
diferenciades: vendes, publicitat i promoció, i distribució, tal com es mostra en
l’organigrama de la figura 2.2.

Figura 1.2. Organigrama del departament comercial per funcions

Les funcions que corresponen a cadascuna de les àrees o seccions són:

• Vendes: s’encarrega de gestionar la cartera de clients, fent el seguiment
dels clients actuals i fent propostes a clients potencials. Convé dur a terme
tasques d’investigació de mercats per conèixer bé el client i poder oferir-li
propostes de valor afegit.

• Publicitat i promoció: té com a objectiu donar a conèixer l’empresa al
públic objectiu i difondre les promocions puntuals.

• Distribució: s’encarrega de decidir quins són els millors canals per fer
arribar els productes a l’usuari final, optimitzant el cost de distribució i
maximitzant l’eficàcia.

Aquestes funcions estan interrelacionades entre si; per tant, és fonamental que hi
hagi una bona comunicació entre els diferents equips i que tots tinguin objectius
comuns.
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L’organització per funcions és recomanable quan es tracta d’una empresa petita
o mitjana que treballa amb pocs productes i poca varietat, els comercialitza en
una àrea geogràfica poc extensa i s’adreça a un segment determinat de clients
potencials.

1.2.2 Organització per productes

L’organització per productes consisteix a crear un departament específic per a cada
producte o línia de productes, al capdavant del qual hi ha un product manager o
cap de producte.

L’organització per productes és característica de les grans empreses que
tenen un ventall de productes ampli. Hi ha àrees dedicades a cada
producte, i dins de cada àrea es reprodueix l’estructura per funcions.

L’organització per productes és recomanable quan hi ha productes molt diferenci-
ats que es distribueixen per canals diversos i s’adrecen a segments de consumidors
diferents. A la figura 2.3 hi ha un exemple d’organització per productes.

Figura 1.3. Organigrama del departament comercial per productes

Honda, una estratègia global per a una extensa cartera de productes

L’empresa Honda comercialitza un ampli ventall de productes, i més enllà de fabricar
vehicles també comercialitza tallagespes, motors per a embarcacions nàutiques, carretons,
motocultors, etc. La missió d’Honda és “crear productes innovadors que ajudin a la mobilitat
humana i beneficiïn la societat”. En aquest sentit, Honda innova constantment per cercar
les millors tecnologies per als seus productes.
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1.2.3 Organització per zones geogràfiques

L’organització per zones geogràfiques consisteix a subdividir el departament
comercial en diverses seccions, a cadascuna de les quals se li assigna un àmbit
geogràfic.

Són moltes les empreses que eviten la saturació dels mercats nacionals exportant
a altres països, fet que implica crear polítiques comercials específiques per a cada
regió. Aquest fenomen també es posa de manifest a escala nacional quan l’empresa
comercialitza productes similars a zones geogràfiques que tenen característiques
heterogènies.

L’estructura per zones geogràfiques es presenta com una solució eficient en els
casos en què les àrees de distribució són heterogènies (gustos de la població,
diferències en els canals de distribució, diversitat de polítiques de comunicació,
etc.). Un exemple pot ser l’organigrama que es mostra a la figura 1.4.

Figura 1.4. Organigrama del departament comercial per zones geogràfiques

Exemple de distribució per zones geogràfiques

Imaginem el cas d’una empresa comercialitzadora de productes tèxtils a Europa i al sud-est
asiàtic. Els consumidors dels països asiàtics presenten unes particularitats que divergeixen
de les europees, per la qual cosa la marca s’ha proposat adaptar els productes als seus
gustos. També la gestió dels canals de distribució és diferent, i en comptes de distribuir
mitjançant botigues pròpies ha utilitzat corners i franquícies per reduir el risc. L’expansió
comercial és molt nombrosa i l’empresa ha decidit obrir una seu a Pekín per controlar totes
les operacions comercials del sud-est asiàtic. Aquesta seu comercial coordinaria totes les
decisions relatives a la gestió de vendes en els diferents països asiàtics.
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1.3 Missió, visió i valors de l’empresa: una introducció al pla de
màrqueting

La planificació estratègica d’una empresa es basa en la visió, la missió de
l’empresa i els seus valors.

La visió d’una empresa és la fita màxima que vol aconseguir en un futur, és el
més proper a un somni. Ha de servir com a font d’inspiració per desenvolupar la
planificació estratègica.

La missió defineix allò que fa l’empresa, i per poder dotar-la de contingut es poden
plantejar preguntes com ara:

• A què es dedica l’empresa?

• Quina és la seva raó de ser?

• Quin és el seu avantatge competitiu?

Els valors es refereixen als principis ètics de l’empresa; generalment s’escullen els
que són més representatius i expliquen com es comporta l’empresa amb l’entorn
i els clients.

Visió, missió i valors de l’empresa Desigual

• Visió: ser una empresa reconeguda que competeixi a nivell nacional i internacional
mitjançant un excel·lent acompliment i qualitat en el servei, augmentant una cartera de socis
satisfets.

• Missió: ser una empresa amb èxit i reconeguda nacionalment i internacionalment que
comercialitza per catàleg, fomentant l’autoocupació, i que ofereix utilitats i beneficis als
nostres clients, col·laboradors, accionistes i proveïdors, els quals treballen en equip oferint
el millor servei i la millor qualitat.

• Valors: destaquen l’originalitat, el treball en equip, l’honestedat, la millora contínua i el
compromís.

Font: www.desigual.com

El departament comercial utilitza el pla de màrqueting com a eina de
planificació. Aquest és un document que permet definir els objectius, les
estratègies i les accions de màrqueting previstes pel departament comercial.
Ha de ser un document detallat i complet, pràctic i útil per a tots els
destinataris. Només així se’n pot garantir l’eficàcia.

La introducció d’un pla de màrqueting és un resum executiu de tot el pla que ha de
permetre donar una visió general de l’empresa i dels seus propòsits (missió) a la
persona que el llegeixi. També ha de descriure quins són els valors que regeixen
totes les actuacions de l’empresa.
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Acció de màrqueting

Una acció de màrqueting pot ser
el llançament d’un producte nou,

el reposicionament d’un
producte, una nova campanya

publicitària, l’entrada en un
mercat estranger, etc.

Cercle de planificació

Un pla de màrqueting segueix la
seqüència de planificació típica:

plan, do, check, act. És a dir,
planificació, realització, control i

acció correctora.

A la unitat “Pla de
màrqueting” hi trobareu

informació més detallada
sobre el contingut del pla

de màrqueting.

Cal explicar les característiques del producte objecte del pla de màrqueting
(atributs, cicle de vida, possibles productes substituts i productes complementaris),
així com el que es pretén fer.

El pla de màrqueting és un document que consultaran internament tots els
departaments de l’empresa. Les accions que s’hi descriuen, com per exemple una
promoció al punt de venda del tipus 2x1, implica que el departament de producció
pugui assegurar la disponibilitat de les unitats requerides, que el departament
financer aporti els costos d’implementació de la campanya, que el departament
de logística subministri les quantitats necessàries als punts de distribució, etc.

Les empreses actuen en un entorn canviant que exigeix respostes contínues; per
això, cal que el pla de màrqueting tingui una periodicitat determinada per poder
visualitzar el calendari de les accions i la seva avaluació.

El pla de màrqueting ha de ser coherent amb el pla general de l’empresa. Consta
de tres etapes: planificació, execució i control. Quan planifiquem decidim els
objectius que cal assolir. L’execució és l’aplicació de les accions de màrqueting,
on és clau definir qui fa què. Finalment, el control permet una avaluació dels
resultats en funció dels quals es proposaran accions correctores.

Cercle de planificació

L’extensió del pla de màrqueting de l’empresa dependrà de la magnitud i de les
accions que vulgui emprendre. En termes generals, l’estructura d’un pla de
màrqueting és la següent:

• Resum executiu: és una introducció que inclou el resum dels principals
objectius i recomanacions per portar-los a terme.

• Anàlisi interna i externa (DAFO): presenta una anàlisi sobre el mercat on
actua l’empresa posant l’èmfasi en la seva situació competitiva, fent especial
referència a la cartera de productes de l’empresa i comparant-la amb la
de la competència. Permet identificar les debilitats i fortaleses internes de
l’empresa, així com les amenaces i oportunitats del mercat.

• Objectius generals i específics: a partir de l’anàlisi DAFO s’estableixen
els objectius que cal assolir.

• Estratègies de màrqueting: consisteix en l’explicació detallada de com es
poden assolir els objectius proposats.

• Posicionament: és la definició de quin és el tret diferencial o el valor afegit
pel qual l’empresa vol ser percebuda.

• Accions de màrqueting mix: s’hi inclouen, de manera concisa i detallada,
les descripcions de les accions que cal realitzar en termes de modificacions
de producte, preu, distribució i comunicació.

• Pressupost: és l’estimació dels ingressos previstos en nombre d’unitats
venudes i preu mitjà de venda, i es contrasta amb els costos previsibles de
producció, distribució i màrqueting.

• Avaluació: consisteix a definir quines accions de control es realitzaran
durant i després del pla de màrqueting per assegurar-ne una bona execució.
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A la figura 1.5 hi ha un esquema del procés de planificació comercial.

Figura 1.5. Planificació comercial a l’empresa

1.4 Anàlisi interna i externa de l’empresa (DAFO)

El procés de planificació ha de començar per analitzar la situació actual de
l’empresa i de l’entorn en el qual actua per poder plantejar quins objectius es
volen aconseguir.

L’objectiu de l’anàlisi interna i externa de l’empresa és esbrinar les circumstàncies
que poden afectar el desenvolupament del projecte. Aquesta anàlisi ha d’incloure
les capacitats de la mateixa empresa (anàlisi interna de punts forts i punts febles)
i l’anàlisi de l’entorn, fent especial incidència en la competència (anàlisi externa
de les amenaces i oportunitats de l’entorn). Aquest procediment és conegut com
a anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats).

L’anàlisi DAFO és l’eina estratègica més utilitzada per a l’estudi de les
característiques internes de l’empresa (anàlisi interna) i de la seva situació
competitiva en el mercat (anàlisi externa), amb la finalitat de conèixer la
situació real en què es troba.

Les debilitats de l’empresa poden constituir una amenaça, i les fortaleses poden
representar una oportunitat si s’aplica una estratègia adequada.

L’empresa té un cert control sobre la seva situació interna, perquè pot influir sobre
els factors que la determinen, és a dir, les debilitats i les fortaleses. En canvi, no
està a les mans controlar o influir sobre els factors externs, que poden representar
les oportunitats i les amenaces.

La capacitat de les empreses per dur a terme accions que li permetin tant adaptar-
se de manera ràpida als canvis de l’entorn com avançar-s’hi suposa la consecució
d’avantatges competitius.

Una empresa té un avantatge competitiu quan disposa d’una millor posició
respecte de la competència per mantenir els clients actuals, captar els clients
potencials i defensar-se dels elements adversos de l’entorn.

A la secció “Annexos” hi
trobareu un exemple molt
bàsic del pla de
màrqueting per a una
hamburgueseria (revista
Emprendedores).
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Notorietat de marca

És el grau de coneixement que
els consumidors tenen d’una

marca. Entre les cinc marques
més conegudes hi ha Apple,

Google, Coca-cola, Microsoft i
IBM.

Podeu ampliar la
informació sobre els

factors del microentorn en
la unitat “Avaluació de les

oportunitats de mercat
d’una empresa”.

L’anàlisi interna estudia les finalitats de l’empresa, la cartera de productes,
la distribució i els recursos interns (personals, financers, capacitat de
producció, etc.). D’aquest estudi es desprenen les fortaleses i debilitats de
l’empresa.

En l’anàlisi de la cartera de productes cal decidir quins s’han de potenciar, quins
cal abandonar i quines són les àrees d’innovació prioritàries. L’objectiu és trobar la
combinació de productes i serveis que ofereixin una cartera de productes eficient,
és a dir, que respongui tant a les necessitats dels clients com als objectius de
l’empresa.

Quan es fa l’anàlisi interna per identificar fortaleses i debilitats ens podem fer
preguntes com ara:

• Què ens diferencia de la competència?

• Com ens percep el consumidor respecte a la competència?

• Quins productes o serveis innovadors del mercat encara no comercialitzem?

• Quins són els nostres punts forts quant a producte, preu, distribució i
comunicació?

• Per quins motius alguns consumidors no seleccionen els nostres productes?

Conèixer els punts forts de l’empresa ens permet aprofitar millor les
oportunitats de mercat, i resoldre els punts febles ens protegeix contra els
atacs de la competència.

Un equip de vendes professional que aplica correctament les tècniques de venda,
una bona notorietat de marca, disposar de personal especialitzat o oferir serveis
addicionals que la competència no ofereix poden proporcionar un avantatge
competitiu en el mercat i són bons exemples de fortaleses.

La manca d’accés a finançament o una cartera de productes desequilibrada, amb
productes que generen pèrdues, deficiències en la qualitat del producte, problemes
en la distribució o la percepció equivocada de la imatge del producte per part dels
clients són alguns exemples de debilitats que cal superar per ser competitius.

L’anàlisi externa comporta un estudi dels factors del microentorn i del
macroentorn, del qual s’extreuen conclusions sobre les amenaces i les
oportunitats que ens ofereix l’entorn (externes).

La tendència del culte al cos i l’estil de vida sana és una oportunitat per a aquelles
empreses que comercialitzen productes ecològics i baixos en greixos i per a serveis
com gimnasos, massatges o centres d’estètica.
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El canvi climàtic i els seus efectes devastadors, com la sequera, poden ser una
amenaça greu per a empreses agrícoles. D’altra banda, la manca de neu pot afectar
la demanda dels serveis de les pistes d’esquí.

La debilitat del dòlar

La fluctuació de les divises pot ser una amenaça o una oportunitat per a les empreses. Un
dòlar feble (per exemple, 1 AC = 1,55 $) fa que les importacions de productes espanyols
siguin més cares per als ciutadans dels Estats Units. Això pot comportar maldecaps a les
empreses exportadores espanyoles, que poden veure reduïda la seva demanda.

Posem per cas una empresa nord-americana que busqui proveïdors de sabates. S’ha
posat en contacte amb una empresa de València que li ofereix una comanda de sabatilles
esportives per valor de 10.000 AC. Imaginem que en el moment del pressupost 1 AC = 1,20
$. El valor de la comanda serà de 12.000 $.

Però si en el moment en el qual s’efectua el pagament hi ha hagut una devaluació del dòlar
i ara tenim que 1 AC = 1,50 $, el valor de la comanda serà de 15.000 $. En conseqüència,
el proveïdor valencià és menys competitiu, atès que els seus productes són més cars per
als americans. Això representa una amenaça per als exportadors espanyols, ja que poden
veure reduït el volum de vendes si els nord-americans decideixen comprar a productors
nacionals o a productors que comercialitzen en dòlars.

En la taula 1.1 es mostra un exemple que pretén ser una guia per fer una anàlisi
DAFO. S’hi detallen els aspectes que cal analitzar.

Taula 1.1. Anàlisi DAFO

Oportunitats Amenaces

Economia, cultura, demografia, societat, organitzacions, tecnologia,
etc.
• Vulnerabilitat dels competidors.
• Tendències de la indústria i de la societat: estudi del consumidor.
• Mercats nous: horitzontals (per exemple, internacionals) o verticals
(altres sectors).
• Vetes de mercat.
• Inversió en R+D, avenços en tecnologia.
• Influència de factors climatològics.
• Sistemes de distribució nous: Internet, canals nous, etc.

Política, cultura, demografia, societat, etc.
• Deslocalitzacions geogràfiques.
• Efectes legislatius.
• Efectes ambientals.
• Aliances entre empreses.
• Dificultats de finançament: augment dels tipus d’interès, restriccions per
accedir a crèdits, etc.
• Noves tendències que ens van en contra.
• Intencions dels competidors.
• Noves tecnologies que substitueixen la nostra.

Fortaleses Debilitats

Lideratge, gestió, producció, serveis, finances, tecnologia, etc.
• Quins són els avantatges de la nostra proposta?
• Quina capacitat de producció i de venda tenim?
• Quins recursos tenim: mà d’obra, financers, etc.?
• Quin és el nostre avantatge competitiu?
• Quina experiència tenim (know-how)?
• Anàlisi de la nostra situació geogràfica i els seus efectes.

Personal, gestió, producció, finances, equips, matèries primeres, etc.
• Motivació del nostre equip, consolidació de l’equip, compromís, lideratge.
• Punts febles del producte, del preu, de la distribució i de la comunicació
existent.
• Diferències de competitivitat respecte al sector.
• Imatge de la marca i de l’empresa.

Com es pot observar, per fer una anàlisi d’aquestes dimensions cal cercar molta
informació. Però quines fonts d’informació pot consultar una empresa? En la
taula 1.2 i la taula 1.3 hi trobareu algunes fonts d’informació útils per a l’anàlisi
externa i interna.

Taula 1.2. Fonts d’informació per fer una anàlisi interna

Anàlisi interna Font d’informació

Vendes Informes comercials anteriors per analitzar l’evolució
de les vendes en què s’indica la gestió de la cartera
de productes, la inversió publicitària, l’obertura de
nous punts de venda, etc.

A la secció “Annexos”
podeu consultar l’informe
sobre els hàbits de
consum dels productes
ecològics dels
consumidors espanyols.
Observareu que els
consumidors valoren que
els productes siguin de
proximitat, més que no
pas que siguin d’una
marca concreta.
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Taula 1.2 (continuació)

Anàlisi interna Font d’informació

Capacitat financera Balanç de situació, anàlisi del passiu exigible i de les
fonts de finançament pròpies.

Benefici Anàlisi de les dades del compte de resultats: estudi
dels ingressos, dels costos i del marge de benefici.

Recursos humans Informes en què s’analitzi la xarxa de vendes i es
determini el potencial dels nostres comercials.
Informes en què s’analitzin els perfils idonis per a
cada lloc de treball.

Capacitat de producció Informes elaborats pels departaments de producció.

Taula 1.3. Fonts d’informació per fer una anàlisi externa

Anàlisi externa Font d’informació

Demografia • INE (www.ine.es): bases de dades sobre estructura de la població a
Espanya. Dades per edat, sexe i estat civil, descripció de la composició
de les llars, dades sobre fluxos migratoris, naturalesa de la població, etc.
• Idescat (www.idescat.net): bases de dades sobre l’estructura de la
població a Catalunya. Dades per edat, sexe i estat civil, descripció de la
composició de les llars, dades sobre fluxos migratoris, naturalesa de la
població, etc.

Entorn econòmic • INE: dades sobre l’evolució de l’IPC, del PIB, la remuneració mitjana per
branques d’activitat, la taxa d’ocupació i la taxa d’aturats, dades sobre el
comerç exterior (importacions i exportacions).
• Banc d’Espanya (www.bde.es): ofereix informes sobre l’evolució dels
indicadors macroeconòmics, l’evolució dels preus, el tipus de canvi, el
tipus d’interès, els indicadors sobre el consum privat, el grau de confiança
dels consumidors en l’economia, etc.
• Idescat: dades econòmiques sobre Catalunya, PIB, índex de producció
industrial, matriculació de vehicles, índex de vendes de grans superfícies,
etc.
• Cambra de Comerç de Barcelona: publica informes sectorials,
comarcals, estadístiques, informes sobre l’evolució de l’economia, etc.
• Anuaris estadístics de bancs i caixes.

Entorn social • Idescat: dades sobre la qualitat de vida (dificultat per arribar a final de
mes, capacitat d’estalvi, distribució de la despesa per categories de
productes i serveis, etc.). Comportament del consumidor en el seu lleure
(activitats d’oci).
• INE: dades sobre qualitat de vida (índex de pobresa relativa, ingressos
en funció de la formació de l’individu, participació social, problemes amb el
pis, etc.) Comportament del consumidor en el seu lleure (activitats d’oci).
• Nielsen Group: empresa dedicada a la investigació del comportament
del consumidor. Prepara informes i estadístiques sobre el consum dels
habitants. Alguns informes són d’accés gratuït, però la majoria són de
pagament.

Medi ambient • Idescat: enquesta sobre l’adaptació de les empreses a les normatives
mediambientals.
• Caja Madrid: publicacions d’informes relacionats amb la percepció de la
ciutadania sobre el medi ambient.
• Fundación Entorno: informe sobre els hàbits de consum i el medi
ambient.

Entorn polític i legal • Ministeri d’Indústria: disposa d’un cercador de legislació en què es
publiquen totes les lleis que poden afectar els comerciants, distribuïdors i
fabricants.

Mitjans de comunicació • Sofres: panel d’audiències dels mitjans de comunicació.
• OJD: observatori de justificació de la difusió; mesura la tirada dels
mitjans de comunicació escrita.
• EGM: estudi sobre la composició de les audiències dels diferents mitjans
de comunicació.
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Exemple d’una anàlisi externa

A tall d’exemple, aquí teniu una referència a les conclusions de l’informe de perspectives
econòmiques del 2008 de la Cambra de Comerç de Barcelona:

Per poder mantenir el diferencial de creixement amb Europa més enllà del 2007 ja no
podem confiar únicament en la força d’arrossegament dels sectors més tradicionals, com
la construcció, el turisme i la indústria de contingut tecnològic mitjà. Cal construir una
economia focalitzada en el talent, amb un turisme de més qualitat, una indústria amb més
contingut tecnològic i capacitat innovadora i, sobretot, amb una presència creixent dels
serveis exportables d’alt valor afegit.

En alguns casos, però, la informació necessària no haurà estat prèviament pu-
blicada i caldrà que dissenyem una investigació expressament per aconseguir-
la. En aquest cas, es poden contractar empreses especialitzades en l’elaboració
d’investigacions comercials o bé preparar-la des de la mateixa empresa. Això
depèn dels recursos dels quals disposi la companyia i de la dificultat d’accés a les
dades.

Aquelles empreses que no tenen capacitat per adquirir informes externs poden
elaborar la seva pròpia informació observant el seu entorn i extraient conclusions
sobre:

• Ràtio de conversió de clients: és la proporció de clients que han comprat en
comparació dels clients que han entrat a la botiga. Per poder saber quants
clients han entrat a la botiga, les empreses poden disposar d’uns aparells que
compten tots els clients que entren i calculen el temps mitjà que passen dins
de l’establiment. En alguns casos, aquests aparells se situen a l’entrada de
l’establiment, per exemple una estora o cèl·lules fotoelèctriques, i en d’altres
s’utilitzen cambres tèrmiques que detecten el moviment.

• Tiquet mitjà per client: és l’import mitjà de les vendes per client.

• Productes més sol·licitats: és l’estadística sobre els productes més demanats
i l’anàlisi dels productes que els clients voldrien i que l’empresa no els
ofereix. Aquesta informació es pot obtenir fàcilment a través dels venedors
que atenen directament els clients.

• Reunions informals amb clients: un detallista podria oferir un taller gratuït
a la seva botiga i mantenir un diàleg amb els assistents, a partir del qual es
podria conèixer l’opinió dels productes i serveis que ofereix.

• Anàlisi de la publicitat dels competidors a diferents mitjans.

• Enquestes de satisfacció dels clients.

Els KPI (Key Performance Indicators), o indicadors clau de rendiment,
són indicadors clau de rendiment de l’organització. Són paràmetres
essencials que permeten controlar el rendiment i avaluar l’èxit d’una
organització. L’elecció d’aquests indicadors es basa en una bona comprensió
del que és important per a l’organització i a cadascun dels seus processos.

Podeu trobar més
informació sobre l’INE,
l’Idescat i el Banc
d’Espanya en la secció
“Adreces d’interès” del
web d’aquest mòdul.

A la secció “Annexos” hi
trobareu un article amb
alguns consells per
preparar una enquesta de
satisfacció de clients amb
l’aplicació SurveyMonkeys.
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A la taula 1.4 observem algunes dades per calcular els indicadors clau de
rendiment d’un establiment detallista.

Taula 1.4. KPI (Key Performance Indicators, indicadors clau de rendiment)

Indicador Botiga al CC Diagonal Mar
200 m2

Botiga al CC Maremagnum
200 m2

Vendes en AC 25.560 28.000

Empleats 5 6

Transaccions (clients que han
comprat)

280 310

Tiquet mitjà

Vendes mitjanes per empleat

Entrades de clients 420 575

Ràtio de conversió de vendes

Clients atesos per empleat

Clients que marxen sense
comprar

A partir de les dades que figuren es pot completar la taula per calcular tots els
indicadors.

El tiquet mitjà és l’import mitjà de la compra d’un client a la botiga. Qualsevol
empresari hauria de pensar quin és el seu objectiu amb relació al tiquet mitjà, i els
venedors s’esforçaran per incentivar la compra per part dels clients i assolir aquest
import. Aquest indicador es calcula dividint el nombre total de vendes entre el
nombre total de transaccions. En aquest cas, per a la botiga de CC Diagonal Mar
és: 25.560 / 280 = 91,28 AC.

Les vendes mitjanes per empleat donen una idea del rendiment dels empleats.
Es calcula dividint l’import total de vendes entre el nombre de treballadors. En
aquest cas, per a la botiga del CC Diagonal Mar és: 25.560 / 5 = 5.112 AC.

La ràtio de conversió de vendes es calcula dividint el nombre de clients que han
comprat entre el nombre de clients que han entrat a la botiga. En el cas de la
botiga del CC Diagonal Mar és: 280 / 420 = 66,6%. Això suposa que el 66,6%
dels clients que han entrat a la botiga han acabat comprant, un índex força elevat.
Aquesta ràtio per si mateixa no aporta molt informació, però sí que pot ser útil si es
compara amb altres indicadors. Per a la botiga del CC Maremagnum l’indicador
és de 310 / 575 = 53,9% (més baix que el de l’altre establiment).

Per calcular la ràtio de clients atesos per empleat cal tenir en compte que els
clients que han estat atesos són els que han acabat comprant. Tot i que es pot
donar el cas que un venedor atengui un client que acabi no comprant, per calcular
aquesta ràtio es valoren els clients que sí que han comprat. Així doncs, en el cas
de la botiga del CC Diagonal Mar és: 280 clients / 5 empleats = 56. En canvi, a
la botiga del CC Maremagnum: 310 clients / 6 = 51,6 (lleugerament inferior).

A la taula 1.5 es mostren els resultats de tots els indicadors.
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Taula 1.5. KPI (Key Performance Indicator, indicadors clau de rendiment)

Indicador Botiga al CC Diagonal Mar
200 m2

Botiga al CC Maremagnum
200 m2

Vendes en AC 25.560 28.000

Empleats 5 6

Transaccions (clients que han
comprat)

280 310

Tiquet mitjà 91,28 90,32

Vendes mitjanes per empleat 5.112 4.666

Entrades de clients 420 575

Ràtio de conversió de vendes 66,6% 53,9%

Clients atesos per empleat 56 51,6

Clients que marxen sense
comprar

140 265

A partir d’aquests indicadors es poden extreure les conclusions següents:

• Es tracta de dues botigues amb els mateixos metres quadrats i situades en
un centre comercial de gran afluència.

• Una de les botigues destaca per sobre de l’altra, i mostra una rendibilitat
superior.

• L’efectivitat en el punt de venda es mostra en l’indicador de conversió de
vendes. En la botiga del CC Diagonal Mar és del 66,6%, mentre que a la
botiga del CC Maremagnum supera lleugerament el 50%.

• La ràtio de clients atesos també és millor a la botiga del CC Diagonal Mar,
i encara més si es té en compte que hi ha un venedor més.

• El tiquet mitjà és força semblant a les dues botigues. Podem suposar que els
clients valoren la col·locació del producte i que les tècniques de venda que
s’apliquen per part dels venedors són bones. Ara bé, caldria que la botiga
del CC Maremagnum aprofités el venedor de més que té per fer augmentar
la ràtio de conversió de vendes i rendibilitzar més l’espai.

Les ràtios de trànsit de clients i les ràtios de conversió ens ajuden a
comprendre l’efectivitat de l’equip de vendes, i la seva anàlisi ens permet
fixar nous objectius comercials.

Exemple d’aplicació de l’anàlisi DAFO

Una bodega de la comarca del Penedès té la cartera de productes següent:

• Vi de taula: 70% de la cartera.

• Vi reserva: 20% de la cartera.

• Vi gran reserva: 10% de la cartera.

A partir de l’anàlisi interna i externa ha extret la matriu DAFO que figura a la taula 1.6.

A la secció “Annexos”
podeu trobar més
informació sobre la gestió
dels indicadors clau de
rendiment (KPI, Key
Performance Indicators)
en l’article “Las 7
características que debe
tener todo KPI”, de Carlos
Barrero.
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Taula 1.6. Matriu DAFO

Debilitats Amenaces

• Disminució de les exportacions a Europa.
• Volum de vendes baix en vins de reserva i gran reserva, que són els que
tenen més marge de benefici.
• Manca de punts de distribució, especialment en gran distribució
(supermercats, cadenes).
• És millorable la distribució del gran reserva a botigues especialitzades.
• Volum de vendes baix a la resta d’Espanya.
• No es disposa de pàgina web.

• Entrada de vins xilens i californians de característiques similars que han
tingut una acollida bona entre els professionals.
• Competència alta en el sector del vi blanc.
• Poc interès dels joves pel vi, prefereixen la cervesa.
• Imatge negativa del consum d’alcohol (campanyes del Govern per
reduir-ne el consum).
• Efectes del canvi climàtic: sequera excessiva.

Fortaleses Oportunitats

• Pertany a la denominació d’origen Penedès.
• El vi negre és molt ben considerat pels professionals del sector.
• Distribució àmplia en restauració.
• Bona valoració del disseny del producte (envàs, etiqueta) per part del
consumidor.
• Maquinària d’última generació.
• Personal molt professional amb àmplia experiència.
• Estat financer saludable.

• Nous mercats a Oceania, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, on s’han
obtingut resultats bons.
• Suport ampli de la DO Penedès i del Consorci de l’Alt Penedès per
promocionar els vins de la DO.
• Augment de la demanda de vins de la DO Penedès en el sector de la
restauració (millora el prestigi de la DO).
• El Consell Regulador ha aprovat la producció d’un vi nou: el vi dolç fred.
Això permetrà augmentar la cartera de productes.
• Bona cobertura mediàtica de les accions relacionades amb la DO.
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2. Polítiques, objectius i estratègies de màrqueting

La visió, la missió i els valors de l’empresa, junt amb l’anàlisi DAFO, són la guia
per decidir quins són els objectius a curt i llarg termini que l’empresa es proposa.

Aquests objectius marcaran l’estratègia que cal seguir, i cada departament de
l’empresa emprendrà les accions necessàries per assolir-los.

Habitualment, els objectius estratègics s’orienten a la consecució d’una determi-
nada rendibilitat, un increment de les vendes, un augment de la quota de mercat,
la innovació o la millora de la imatge.

Life is Good, l’expansió de la imatge positiva d’una marca

La marca Life is Good, que comercialitza roba, té com a missió “disseminar el poder de
l’optimisme”. Entre els seus valors hi ha l’amor, el coratge, la gratitud, la compassió, etc.
Quan es va plantejar com donar-se a conèixer, l’acord era evitar fer publicitat. L’objectiu va
era crear una imatge de marca relacionada amb el positivisme, i per aconseguir-ho es va
decidir prescindir de la publicitat i centrar-se a crear accions compromeses amb la societat.
Un exemple és la campanya #Growthegood, via xarxes socials, en què conviden els usuaris
a compartir algun esdeveniment positiu que els hagi passat. Aquest tipus de campanyes
generen un vincle emocional amb l’empresa i ajuden a fer que s’expandeixi una imatge
positiva de la marca.

2.1 Definició dels objectius

A partir de les conclusions de l’anàlisi interna (què volem i què podem fer) i
de l’anàlisi externa (quins són els factors de l’entorn que afecten els nostres
propòsits), cal procedir a concretar els objectius del pla de màrqueting, que poden
ser quantitatius i/o qualitatius.

Els objectius qualitatius fan referència al posicionament i a la imatge del
producte, la marca o el servei. Els objectius quantitatius són aquells que
permeten quantificar els resultats desitjats.

Entre els objectius qualitatius es poden esmentar, per exemple, posicionar-se en
el mercat amb una imatge de marca que transmeti qualitat i disseny, potenciar el
valor afegit dels nostres productes, millorar la facilitat d’ús del producte o donar-li
un ús nou, i renovar un producte o millorar la formació de l’equip de vendes.

Millorar la facilitat d’ús de la mel

La marca de mel Granja de San Francisco va ser de les primeres a introduir un format
d’envàs boca avall, que permet que la mel sempre estigui disponible per ser utilitzada. En
aquest cas, l’objectiu de l’envàs nou va ser millorar la facilitat d’ús del producte, i aquest va
ser l’eix central de la comunicació del producte nou.
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A la secció “Annexos” hi
trobareu més exemples

d’objectius de màrqueting.

Entre els objectius quantitatius hi podríem trobar, per exemple, augmentar la
xifra de vendes en un 10% durant els propers sis mesos, incrementar el nombre de
clients, potenciar la venda dels productes amb més marge, augmentar la rotació
dels productes, incrementar les vendes mitjanes a cada client o potenciar en un 5%
el nombre de punts de distribució.

Potenciar els productes amb més marge

Més enllà d’aconseguir volums de vendes alts o una participació elevada en el mercat,
a l’empresa li interessarà maximitzar el marge de benefici, que, recordem, és el preu de
venda menys els costos. L’objectiu primordial de les empreses és maximitzar el benefici i
la satisfacció dels clients. Per maximitzar el benefici cal tenir marges de benefici positius,
i com més alts siguin més es compliran els objectius empresarials. No serveix de gaire
obtenir grans volums de vendes si el marge de benefici és reduït, perquè es ven molt però
es guanya poc.

Els objectius, tant si són quantitatius com qualitatius, han de complir els requisits
següents:

• Han de ser viables, és a dir, que es puguin assolir, que siguin realistes. Uns
objectius desmesurats provocarien la desmotivació.

• Han de ser coherents amb el pla general de l’empresa i han d’estar ben
especificats.

• Cal que siguin consensuats, és a dir, acceptats per tots els departaments de
l’empresa per evitar enfrontaments.

• Cal que siguin periodificats, o sigui, que cal fixar l’horitzó temporal per
assolir-los.

• Han de ser flexibles perquè han de respondre a les necessitats puntuals de
cada moment.

Els objectius del pla de màrqueting són un reflex dels objectius generals de
l’empresa. Recullen les fites que cal assolir per tal de contribuir als objectius
que s’ha proposat la direcció general.

En aquest sentit, si una empresa s’ha proposat potenciar el seu lideratge en el
mercat, el pla de màrqueting ha de recollir aquest objectiu concretant-lo, per
exemple, en una proposta d’augment de la quota de mercat en un 15%. Aquest
objectiu de màrqueting implica dur a terme accions encaminades a aconseguir
més vendes. Les accions es traduiran en activitats concretes respecte al producte
(canvis de l’envàs, nous models o varietats, etc.), al preu (promocions per
incentivar la freqüència de consum), a la distribució (facilitar l’accés del producte
incorporant nous punts de venda en canals encara no explotats, com ara el canal en
línia o les franquícies) i a la comunicació (fer campanyes de publicitat per recordar
l’existència del producte, informar de les promocions, fer actes de relacions
públiques per crear una bona imatge del producte, etc.).

En termes generals, els objectius poden consistir a:

• Millorar la rendibilitat: desinvertir en productes desfasats, reduir els
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costos de producció i distribució, millorar la rotació del producte, augmentar
les vendes.

• Obtenir un avantatge competitiu: desenvolupar un atribut que faci únic
el producte, ja sigui per les seves característiques de qualitat o disseny o per
la imatge de marca projectada, que és ben percebuda pel consumidor.

• Innovar: dissenyar processos productius que permetin donar resposta a les
necessitats actuals i futures dels clients.

• Augmentar la quota de mercat: incrementar el nombre de nous usuaris
en el mercat actual, expandir-se a nous mercats d’altres zones geogràfiques
o a nous segments on l’empresa encara no s’opera.

2.2 Definició de les estratègies

L’estratègia és el fil conductor per assolir els objectius, és a dir, és la referència per
planificar les accions de màrqueting. Una empresa ha de decidir quina estratègia
ha d’emprendre per tal de poder establir les accions de màrqueting. Tal com es pot
veure a la taula 2.1, es poden distingir diferents tipus d’estratègies: estratègies co-
mercials bàsiques, estratègies segons el cicle de vida del producte, estratègies
segons la posició competitiva en el mercat i estratègies de creixement.

Taula 2.1. Tipus d’estratègies de màrqueting

Estratègia Tipus

Estratègies comercials bàsiques Diferenciació, lideratge de costos i especialització

Estratègies segons el cicle de vida del producte Introducció, creixement, maduresa i declivi

Estratègies segons la posició competitiva Líder, reptador, seguidor i especialista

Estratègies de creixement Penetració del mercat, desenvolupament del
producte, desenvolupament del mercat i diversificació

2.2.1 Estratègies comercials bàsiques

A partir de l’anàlisi de les possibilitats de l’empresa i de les condicions del
mercat hem de definir com volem aconseguir els objectius. Volem atraure els
consumidors per la nostra qualitat extraordinària, o bé volem destacar per preus
baixos? També ens podríem dedicar a un segment molt concret i convertir-nos
en el referent. Per això, podem parlar de tres estratègies bàsiques: estratègies de
diferenciació, de lideratge en costos o d’especialització.
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L’objectiu de la diferenciació
és aconseguir un avantatge

competitiu, és a dir, una
diferència que ens faci únics

en el mercat.

Estratègies de diferenciació

L’estratègia de diferenciació consisteix a aconseguir que el nostre producte sigui
percebut de manera diferent de la resta, que es consideri únic i exclusiu, ja sigui
perquè té atributs reals diferents o perquè el consumidor els percep de manera
diferent.

Diferenciació en serveis i en qualitat

Un exemple de diferenciació en l’àmbit dels serveis és el cas de Port Aventura. D’entre tots
els parcs temàtics que hi ha a l’Estat espanyol, aquest és el més rendible. Quin és el seu
secret?

Port Aventura ha aconseguit desestacionalitzar la demanda, concentrada majoritàriament
en els mesos d’estiu. Per assolir-ho, ha creat projectes concrets, com la celebració de
Halloween. També ha aconseguit ampliar el seu públic objectiu: inicialment es dirigia als
joves i ara són moltes les famílies que gaudeixen d’atraccions per a totes les edats.

Ara bé, el tret diferencial per excel·lència va ser incloure hotels i centres de convencions
dins del recinte, ja que la venda d’entrades no és suficient per cobrir els costos de les
atraccions.

D’altra banda, un dels objectius de Port Aventura és aconseguir fidelitzar els clients,
aconseguint que tornin a repetir la seva experiència al parc.

Pel que fa a la diferenciació en qualitat, un exemple és el cas del vi: les
denominacions d’origen (DO) aporten diferenciació per qualitat. No totes les
bodegues es poden acollir a una DO, perquè cal seguir unes normes estrictes
de producció. Algunes de les DO més conegudes són: Rioja, Ribera del Duero,
Priorat, etc.

Com més diferent és el nostre producte menys competidors tindrem i més forta
serà la nostra posició en el mercat. Aquells productes que tenen un avantatge
competitiu són més difícils de substituir i, per tant, tenen consumidors menys
sensibles a les variacions de preu; són consumidors fidels. Això ofereix una
posició competitiva més forta, ja que en un moment determinat podríem pujar
el preu i obtenir més marge de benefici sense que la demanda es veiés afectada.

La diferenciació és també una forta barrera d’entrada per a competidors nous.
Cal que els futurs competidors inverteixin molts diners en R+D+I (recerca,
desenvolupament i innovació) per crear un producte de característiques similars,
trobar els canals de distribució adients i comercialitzar-lo.

El ’boom’ de la ginebra

Durant els darrers anys, el gintònic s’ha popularitzat com a beguda alcohòlica. Són molts
els bars, restaurants i discoteques que l’ofereixen. Aquest augment de la demanda va fer
que, inicialment, sorgissin una gran quantitat de marques de ginebra, fins que es va saturar
el mercat. En aquestes circumstàncies és fonamental trobar un factor de diferenciació per
poder destacar entre la competència.

La marca Hendrick’s, una veterana del sector, va apostar per fer una campanya de
comunicació per destacar el seu tret diferencial: l’originalitat.

Hendrick’s va aprofitar les xarxes socials per contactar amb creadors de tendències
(bloggers, periodistes, etc.) i va convidar-los a festes com The Unusual Bazaar, on els
assistents podien tastar diferents combinacions de gintònics. Les festes, divertides i molt
originals, transmetien la imatge que la marca volia fer arribar als usuaris finals. Les
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xarxes socials es van encarregar de donar a conèixer el vessant atrevit i innovador de
Hendrick’s i la marca es va popularitzar per acabar formant part de les preferides entre els
consumidors. De les cent marques que inicialment van entrar el mercat, avui dia tan sols
deu es reparteixen la gran part del pastís.

La diferenciació es pot fer a partir del producte o dels serveis.

1) Diferenciació per les característiques del producte

Com percebeu que un producte és superior a un altre? Les empreses s’esforcen
molt per transmetre les característiques úniques dels seus productes. Algunes
són més fàcils de comunicar i ressaltar que d’altres. A continuació trobareu les
característiques del producte que solen utilitzar les empreses:

• Qualitat. Si el consumidor percep més qualitat i la valora, estarà disposat a
pagar més diners. Per exemple, un llibre de tapa dura explica la mateixa
història que un llibre en edició de butxaca, però pot aportar imatges o
dibuixos que la versió econòmica no ofereix. El lector que valori aquest
contingut addicional estarà disposat a pagar-ne un preu més alt. És
interessant remarcar la diferència entre la qualitat objectiva, aquella que
el venedor pot demostrar amb criteris objectius, i la qualitat percebuda,
que és la que el consumidor construeix a partir de les seves avaluacions.
La qualitat objectiva està íntimament relacionada amb la capacitat que té
el producte per fer les funcions que el client espera. Posem per cas un
rellotge: què li demanem a un rellotge? Que sigui exacte, fàcil de fer servir
i durable. Això és tot el que tindrem en compte per considerar-lo que és de
qualitat? Segurament també incorporarem altres criteris, com per exemple
la marca. La percepció que el client té de la qualitat que ofereix la marca
de rellotges possiblement vindrà determinada per una experiència pròpia
anterior, per l’opinió d’un amic o per la influència d’un prescriptor, com
pot ser un actor famós. En algunes ocasions, especialment en compres de
caràcter emocional, la qualitat percebuda pot suposar un factor de decisió
més important que la qualitat objectiva. Per a una empresa és fonamental
identificar què és el que el client té en ment quan pensa en un producte
de qualitat en aquella categoria de productes. Pel que fa a la qualitat
objectiva, no totes les empreses s’esforcen a oferir la més alta qualitat;
algunes empreses saben que el seu consumidor prioritza el preu per davant
de la qualitat del producte i, per tant, es limiten a oferir uns estàndards
mínims de qualitat. Altres empreses amplien la gamma de productes que
ofereixen i fan de la qualitat el factor de diferenciació entre els diferents
models disponibles. D’aquesta manera, l’empresa pot aconseguir clients de
diferents segments i ampliar els seus ingressos.

• Innovació. El repte de qualsevol departament de màrqueting és adaptar la
seva estratègia als constants canvis en les preferències del consumidor, els
moviments de la competència i els avenços tecnològics. Com pot aprofitar
una empresa aquests canvis per afavorir la seva competitivitat? Moltes
empreses compten amb departaments de R+D+I on enginyers, científics i
venedors analitzen els canvis en les tendències i busquen oportunitats per
aplicar els nous avenços tecnològics. Normalment, les empreses petites
no poden invertir grans quantitats en R+D+I, així que algunes participen
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conjuntament en projectes de recerca amb grups del sector o amb les
universitats. Altres empreses animen els seus treballadors a participar en
concursos d’idees de millora o a fer suggeriments en reunions periòdiques
on s’aporten propostes. En alguns casos, les millors aportacions reben una
bonificació. Diferenciar-nos per la innovació consisteix a ser el primer a
introduir un producte innovador. Evidentment, aquesta novetat ha d’aportar
algun benefici nou al consumidor, un valor afegit que fins ara no podia
obtenir amb els productes anteriors.

Tommy Hilfiger, líder en teixits innovadors

El sector tèxtil és altament competitiu. Des de fa uns anys, la marca Tommy Hilfiger es va
proposar implementar una estratègia de diferenciació per poder ser líder en el sector de
peces tèxtils d’alta qualitat. La marca va invertir molts diners en el desenvolupament de
nous teixits i en l’aplicació de les noves tecnologies a les peces de vestir. Tant és així que
han comercialitzat una jaqueta que incorpora unes plaques solars a partir de les quals el
client pot recarregar el seu telèfon mòbil.

• Durada. Sempre hi haurà consumidors exigents que prioritzen el producte
de qualitat que perdura en el temps i que no ha de reposar constantment
perquè es fa malbé o queda obsolet. Les empreses troben en aquest tipus de
client la possibilitat d’oferir productes de gran durabilitat que òbviament va
molt lligada a la qualitat dels materials i als processos per fabricar-lo. Per
exemple, en el sector de la fusteria, és molt més resistent la fusta massissa
que no pas l’aglomerat.

Vendríeu vaixelles en una màquina expenedora?

La marca Corelle, fabricant de vaixelles, per tal de comunicar la durabilitat dels seus
productes, va dur a terme una campanya molt original. Va instal·lar màquines expenedores
on la gent podia comprar, per unitats, els plats de les vaixelles. Els compradors observaven,
atònits, com els plats queien intactes a la safata de recollida de la màquina expenedora.
Amb aquesta acció l’empresa aconseguia comunicar que les vaixelles fabricades amb vidre
laminat eren cinc vegades més resistents que les de ceràmica.

• Fiabilitat. En algunes categories de producte, especialment quan es tracta
de productes més tècnics, és interessant posicionar l’empresa com a referent
en fiabilitat, és a dir, comunicar la seguretat que un producte no fallarà.
Però com es pot comunicar una característica que no és material, que és
invisible i que només el pas del temps pot corroborar? Un manera de fer-ho
és oferint més anys de garantia. L’empresa d’automòbils KIA ofereix set
anys de garantia per als seus cotxes, mentre que la majoria de marques del
sector només n’ofereixen dos. La publicitat també pot jugar a favor nostre
si expliquem com estan fabricats els nostres productes posant èmfasi en la
demostració del sistema productiu.

Transmetre la fiabilitat del producte

L’empresa Honda va promocionar el seu vehicle Honda Accord amb un anunci on un seguit
de peces col·locades mil·limètricament acaben, mitjançant un efecte dominó, engegant el
vehicle.

El missatge era: “No és genial quan les coses senzillament funcionen?”.
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És el mateix felicitat que fiabilitat?

L’empresa Toyota va fer una campanya original on comunicava que la felicitat també pot
ser equivalent al fet d’evitar moments no desitjats. En els seus anuncis, els protagonistes
vivien dues escenes no desitjades: un noi a qui la xicota el deixa pel seu germà i una
segona escena on té el cotxe en pana.

La reacció del noi a la segona escena era molt més contundent que no pas a la primera,
exagerant el mal moment que passes quan tens el cotxe en pana. Una campanya amb un
toc d’humor que va ser molt popular a les xarxes socials.

• Facilitat de reparació. És habitual que en el procés de compra d’un
producte de llarga durada, un dels criteris a tenir en compte i que pot fer
decidir la compra és la facilitat per a la seva reparació en cas que sigui
necessari. A ningú li agrada que se li espatlli un bé, però encara és pitjor
si la reparació pot ser molt complicada. Les empreses que ofereixen una
àmplia xarxa de tallers de reparació o venen productes que poden utilitzar
peces de recanvi universals i que, per tant, són fàcils de reparar, tenen més
oportunitats de ser ben valorades pels consumidors.

• Estil o disseny. Hi ha productes que són de dissenyadors exclusius o que
basen el tret diferencial en el fet de tenir un estil que els altres productes de
la mateixa categoria no tenen. El disseny permet dotar el producte d’una
aparença atractiva, però també té un paper important decidint com serà
finalment utilitzat el producte. Algunes empreses han pogut diferenciar-
se creant productes que ja existien però els han revolucionat modificant la
manera d’utilitzar-los, dotant el producte de maneres més còmodes de fer-lo
servir, maximitzant la satisfacció del consumidor. La personalització és el
màxim exponent per diferenciar un producte a través del disseny. Són moltes
les empreses que volen dotar el producte d’un valor afegit mitjançant la
creació de productes únics, oferint al consumidor la possibilitat de participar
activament en el seu disseny. El llançament de productes limitats amb un
número de sèrie també pot ser un mitjà per diferenciar el nostre producte del
de la competència i ens permet aconseguir clients que valoren l’exclusivitat.

Dissenyar eines pensant en la forma d’utilitzar-les

L’empresa Bahco és un referent en el sector de materials per a la construcció. La seva línia
d’eines de mà ha estat premiada pel seu meticulós disseny, que combina la funcionalitat i
l’ergonomia. Sota la patent ERGO comercialitzen eines que requereixen menys esforç per
fer-les servir i ofereixen més confort i seguretat. Aquest resultat ha estat possible gràcies al
desenvolupament, a la recerca de nous materials i a la investigació en el terreny, analitzant
com els usuaris utilitzen les seves eines.

Personalització de calçat esportiu

La marca VANS comercialitza sabatilles esportives i equipament tèxtil vinculat al món de
l’skate. Des de fa uns anys, els seus clients poden personalitzar les seves sabatilles a
través d’una aplicació web on escullen el model, el teixit, els colors, etc.

Bodum, capdavanter en el disseny d’accessoris per a cuina

La marca Bodum té un equip de dissenyadors a Suïssa encarregats de crear articles
innovadors orientats a la funcionalitat però carregats de personalitat. Bodum ha
revolucionat el món de les cafeteres i de les teteres, creant aparells que innoven en el
procés i dotant-los d’un disseny d’alta qualitat. Per tal de transmetre l’exclusivitat dels seus
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productes, selecciona els punts de venda, creant shops-in-shops dins de grans magatzems
i creant espais d’alt disseny a les seves botigues pròpies.

2) Diferenciació per oferir serveis addicionals

En un intent per diferenciar-se de la competència, algunes empreses ofereixen
serveis addicionals a la compra del producte físic amb l’objectiu de fer més
atractiva la seva oferta que la de la competència. Alguns serveis ofereixen
comoditat, com la instal·lació o el servei a domicili, i d’altres, seguretat, com
la garantia o un bon equip humà al servei del client.

Alguns dels serveis addicionals que es poden oferir són:

• Instal·lació. Quan una empresa ofereix la instal·lació està oferint el valor
afegit de la comoditat i, per tant, pot exigir preus més alts per aquest
servei addicional. Alguns productes poden ser difícils d’instal·lar per a
l’usuari i, per tant, és convenient oferir una instal·lació que asseguri el seu
bon funcionament. D’altres poden ser de fàcil instal·lació però això no
significa que no s’hagi d’oferir al client, ja que alguns clients, per comoditat
o per manca de destresa, poden preferir que un professional s’encarregui
d’aquesta tasca.

• Lliurament a domicili. Els consumidors actuals valoren molt el seu temps
lliure i no volen perdre temps en desplaçaments que no li aporten cap valor.
Així doncs, el lliurament a domicili pot ser un dels criteris de pes en el
procés de decisió de molts consumidors. Assegurar la màxima puntualitat
i rapidesa ens pot diferenciar dels competidors i ens pot permetre guanyar
clients que, sense aquest servei inclòs, mai comprarien el nostre producte.
Es pot optar per oferir aquest servei gratuïtament per un import mínim de
compra, o bé per cobrar-lo a part; en tot cas, és important oferir-lo.

• Servei postvenda. La garantia, l’assessorament personalitzat o l’atenció al
client afegeixen valor al producte. En els productes complexos, en què el
consumidor necessita un temps per habituar-se al seu ús, és molt interessant
oferir un assessorament perquè en pugui treure el màxim rendiment i pugui
resoldre els dubtes inicials d’utilització. Cal recordar que una experiència
negativa del client amb el nostre producte pot generar una espiral de
comentaris negatius sobre la marca. Un servei d’atenció al client 24 h o
una extensió de la garantia ens poden ajudar a fer que el client percebi la
nostra marca com a marca de qualitat.

• Finançament. Algunes empreses faciliten el pagament de la compra a
terminis mitjançant targetes de crèdit o amb targetes de pagament del mateix
establiment comercial. Hi ha establiments que ofereixen la possibilitat de
pagar a terminis i sense interessos les compres d’imports elevats.

• Equip humà. El personal de l’empresa pot tenir una influència considerable
en la manera com els clients la perceben. És imprescindible disposar de
personal professional, amable, empàtic, competent i proactiu, capaç de
seduir, convèncer i mantenir els clients.
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• Imatge. La comunicació integral de l’empresa (publicitat, logotips, re-
lacions públiques, ambientació del punt de venda, etc.) permet que el
consumidor ens diferenciï de la competència. Per exemple, les cafeteries
Starbucks tenen sofàs, la qual cosa és poc habitual en altres cafeteries, que
permeten que el client se senti com a casa seva. La disposició del mobiliari
està estudiada acuradament per afavorir la interacció social i convertir la
cafeteria en un espai de trobada on la gent hi va a fer comunitat.

Serveis afegits d’FNAC

L’empresa FNAC, que comercialitza productes electrònics, informàtics, llibreria i papereria,
ofereix un ampli ventall de serveis per completar la venda de productes materials.

Totes les seves botigues ofereixen serveis postvenda com ara la reparació d’equips,
serveis d’assistència informàtica per resoldre dubtes i problemes, garanties extensibles
que permeten la substitució ràpida de productes, recollida de productes a les botigues per
a les compres que s’han fet en línia, embolicat i enviament de regals, lliurament a domicili
gratuït, instal·lació d’equipaments electrònics, finançament a terminis amb la targeta FNAC,
etc.

Estratègia de lideratge en costos

L’avantatge competitiu de les empreses que apliquen estratègies de lideratge en
costos està en el fet de poder produir a baix cost. Però com és possible produir a
baix cost?

Alguns del motius que poden donar resposta a aquesta qüestió són els següents:

• Accés privilegiat a matèries primeres. Algunes empreses, per la seva
situació geogràfica o pels seus contactes, tenen un alt poder de negociació
que els permet reduir el cost d’adquisició de les matèries primeres, la qual
cosa comporta una reducció del cost total del producte.

• Economies d’escala creixents. Les empreses que assoleixen uns mínims
de producció veuen com els seus costos unitaris es redueixen quan el seu
sistema productiu funciona de manera òptima, sense ineficiències. Aquelles
empreses on es fa una bona anàlisi dels seus costos interns i ocupen tota
la seva capacitat productiva acaben obtenint economies d’escala que els
permeten produir unitats a un cost més econòmic i, per tant, poden ser més
competitius que els de la competència.

• Minimització de despeses d’R+D+I. Invertir en R+D+I implica una gran
despesa econòmica. Una empresa pot optar per reduir costos si no inverteix
en R+D+I. Això implica que no és innovadora, sinó que adopta una
estratègia de seguidora i copia les innovacions que fan els altres. Aquesta
estratègia pot ser molt còmoda per a aquelles companyies que es dirigeixen
a consumidors que triguen a adquirir productes innovadors i que esperen
productes de menor cost amb prestacions similars. Com haureu observat,
en els darrers anys han proliferat les marques d’aparells de telefonia mòbil.
Actualment podem trobar aparells amb tecnologia suficient per fer les
principals tasques que fem amb els telèfons intel·ligents encara que no

Economies d’escala
creixents

Disposar d’economies d’escala
creixents significa que l’empresa
ha arribat a un nivell de
producció a partir del qual el
cost de producció per unitat
produïda es redueix, és a dir,
com més produeix més baix és el
cost unitari de les unitats
produïdes. Per a un preu de
venda determinat, si el cost de
producció es redueix, el marge
de benefici és més gran.
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disposin dels darrers avenços tecnològics. Potser aquesta marca no podria
aconseguir mai els clients que desitgen tenir les darreres novetats però sí
que podran dirigir-se a aquells que, essent amants de la tecnologia, també
són molt sensibles al preu i posen per davant el criteri econòmic al criteri
tecnològic.

• Selecció acurada de clients. La morositat pot comportar un cost elevat per
a l’empresa. Fer una bona selecció de clients i escollir només els rendibles
pot estalviar molts maldecaps i diners.

• Control de costos. La reducció de costos permet ajustar el preu de venda
i ser més competitius en preu. Algunes empreses redueixen els costos
de la mà d’obra deslocalitzant l’activitat empresarial a altres països o bé
subcontractant parts del procés productiu en els quals no són eficients, com
ara tasques logístiques.

• Eliminació de serveis superflus. Podem reduir costos eliminant aquells
serveis que no impliquen un valor afegit o que no són prioritaris. Per
exemple, moltes companyies aèries han optat per eliminar els refrigeris dels
vols nacionals.

Controlar els costos i ajustar-los al mínim permet disminuir el preu i així expulsar
del mercat els competidors menys eficients. A més a més, es crea una barrera
d’entrada a competidors nous que vulguin competir en preu.

Per què Primark pot oferir preus tan baixos?

És probable que conegueu la marca Primark, una empresa dedicada a la comercialització
de productes tèxtils que es caracteritza per un gran assortiment i un preu baix. Quin és el
secret de Primark per vendre a preus tan econòmics?

Primark aconsegueix reduir els costos de producció amb la deslocalització de fàbriques a
països on la mà d’obra és més econòmica; redueix els costos de distribució gràcies a la
localització dels seus establiments en centres comercials als afores de les ciutats, on el
lloguer és més econòmic; no repeteix col·leccions encara que hagin tingut èxit, la qual cosa
redueix els costos de producció; ofereix una remuneració molt baixa als seus venedors i no
fa publicitat. Totes aquestes accions contribueixen a reduir el cost final dels articles i els
permet competir en preu amb la competència.

Un altre avantatge del lideratge en costos és que es pot esmorteir una possible
pujada dels preus dels inputs. Quan augmenten els costos, les empreses tenen
dues alternatives: incrementar el preu de venda per mantenir el marge de benefici
o bé reduir-lo i mantenir el mateix preu. Una empresa amb un sistema de costos
eficient té més marge de maniobra que una que no ho és.

Què permet a Ikea competir en preu?

Ikea, fabricant i minorista d’equipament i accessoris per a la llar, centra l’èxit del seu negoci
en una estratègia de lideratge en costos. Els seus pilars són:

• Dissenys propis sota la premissa que cal que siguin fabricats de la manera més econòmica
possible.

• Grans volums de producció que es realitzen en països on la mà d’obra és molt econòmica.

• Tots els components dels mobles han de poder-se lliurar en paquets plans per optimitzar la
capacitat dels magatzems i fer més eficient el transport.
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• El sistema de venda ha de ser d’autoservei, maximitzant la independència del comprador en
el punt de venda per reduir el nombre de venedors i així reduir els costos laborals.

Ikea ha trobat un sistema de producció que permet complir aquestes premisses i segueix
essent atractiva per a un públic que busca disseny innovador i bon preu.

Estratègies d’especialització en un segment de mercat

Les estratègies d’especialització en un segment de mercat consisteixen a concen-
trar l’activitat del negoci en un segment determinat, ja sigui una àrea geogràfica,
un grup de clients (home/dona, edat, professió, renda alta/mitjana/baixa), etc.

Per ser especialista cal oferir un producte que tingui un valor afegit que no té la
resta de competidors i que és difícil que puguin arribar a tenir. A la vegada, cal
que el segment tingui prou demanda sense que arribi a ser excessiva perquè no
sigui atractiva per a possibles competidors.

Piquadro: qualitat, tecnologia i disseny

L’empresa italiana Piquadro fabrica bosses i maletins de pell. Fa anys va decidir retirar la
seva producció de la Xina i tornar a produir a Itàlia perquè volia recuperar el control de la
qualitat dels seus productes. Piquadro es dirigeix a un segment de clients amb alt poder
adquisitiu que valora la qualitat, la tecnologia i el disseny. Els seus productes són un reflex
d’aquests valors.

L’avantatge de dedicar-se a un segment del mercat és que es pot arribar a conèixer
amb molt detall les necessitats del client i es pot maximitzar la seva satisfacció.
Normalment, l’empresa especialista crea productes o serveis tan específics i
diferents dels de la competència generalista que pot fixar preus més alts pel valor
afegit que suposa la seva proposta.

L’inconvenient d’una empresa especialista és que, si només s’especialitza en un
producte i un segment, pot ser molt vulnerable als canvis de l’entorn, especialment
davant d’altres empreses que podrien estar interessades a entrar en un segment
rendible.

2.2.2 Estratègies segons el cicle de vida del producte

Qualsevol producte, al llarg de la seva existència, passa per diferents etapes. La
diferència entre una etapa o una altra depèn principalment de les característiques
del producte, de la pressió dels competidors i de les vendes.

Determinar en quina etapa es troba un producte ens ajuda a prendre decisions sobre
l’evolució. Es poden distingir quatre etapes: llançament, creixement, maduresa i
declivi.

• Etapa d’introducció. Coincideix amb el llançament del producte, és a
dir, amb el moment en què s’introdueix en el mercat, i té una determinada
acollida inicial. Aquí cal concentrar-se a donar a conèixer el producte nou.

Especialització en
segments de mercat

Alguns exemples d’empreses que
s’han especialitzat en segments
són una discoteca àrab a
Almeria, una empresa de lloguer
de vaixells de luxe, un diari per a
immigrants, una empresa de
lloguer de submarins de luxe,
etc.

A la secció “Annexos” hi
trobareu exemples
d’empreses especialistes:
un article sobre l’empresa
Piquadro especialitzada
en un segment de mercat
i una empresa anglesa
que comercialitza camises
i ofereix un servei de
manteniment (rentat i
planxat).
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El cicle de vida d’un
producte és el procés

cronològic compost de
diferents fases o etapes en

què el producte té un
comportament diferent.

És important definir bé el seu posicionament, és a dir, quina imatge del
producte volem que tinguin els consumidors.

Red Bull, el llançament d’un refresc molt atrevit

El mercat dels refrescos al nostre país està en mans de poques empreses. Grans marques
com Coca-cola copen importants quotes de mercat. Des de fa uns anys, però, una
nova marca de refrescos, amb un gust molt diferent, ha trobat el seu forat de mercat
entre uns consumidors que busquen més que un refresc. El seu posicionament, com a
beguda energètica, va acompanyat d’una estratègia de comunicació que reforça el seu
caràcter únic i atrevit. Red Bull patrocina esdeveniments esportius de risc i jornades
d’enginy com “Los autos locos”, que posen a prova la perícia de creadors dels vehicles
més inversemblants.

• Etapa de creixement. És el moment en què el producte es comença a
conèixer i és acceptat pels consumidors. Es caracteritza per un creixement
més o menys ràpid de les vendes i per una gran concentració de competidors
en el mercat. L’estratègia en aquesta etapa consisteix a diferenciar-se dels
competidors i aconseguir la preferència dels consumidors.

Robots automàtics d’aspiració

Fa uns anys van aparèixer al mercat els primers robots que aspiren autònomament sense
necessitat que l’hagi d’utilitzar una persona. Són petits, compactes i dotats de sensors, i
circulen per la casa aspirant la brutícia del terra. Actualment, el consumidor pot escollir
entre una gran varietat de marques que s’han adonat que hi ha consumidors disposats a
cobrir la necessitat de netejar casa seva amb un robot automàtic. Ara, la competència és
ferotge i obliga les marques a començar a diferenciar-se de la resta i a comunicar les seves
particularitats: més autonomia, múltiples superfícies, dimensions més petites, preu més
baix, etc. El moment en què el mercat s’interessa pel producte és quan cal segmentar-lo,
és a dir, esbrinar les particularitats de cada client i proposar un producte diferent per a
cadascun dels segments.

L’empresa LG va dur a terme una campanya amb l’eslògan “El nostre robot LG troba la
brutícia que tu no veus”. A la figura 2.1 es veu la campanya d’LG amb un aspirador a terra
i tots els mobles de l’estança elevats.

Figura 2.1. Campanya del robot aspirador LG

• Etapa de maduresa. Coincideix amb el moment en què el producte ja té
consolidada una determinada quota de mercat i es caracteritza perquè les
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vendes s’estanquen i, fins i tot, poden començar a baixar lleugerament. En
aquest cas, l’objectiu és mantenir la quota de mercat aconseguida, i per tant
cal buscar consumidors nous i fidelitzar-los.

L’expansió de Cacaolat, un producte madur

El batut de xocolata més popular de Catalunya va estar a punt de desaparèixer, però un
grup format per Cobega i Damm va fer una inversió per rescatar l’empresa. Des d’aquell
moment, l’estratègia de la companyia ha estat allargar la vida d’un producte tan madur
com el Cacaolat. En aquest sentit, els esforços es van concentrar a promoure el consum
del producte en el canal Horeca (hotels, restaurants i cafeteries) i a promocionar el consum
durant els mesos d’hivern com a beguda calenta. Actualment, Cacaolat té un 55% de quota
del mercat de batuts de xocolata i arriba fins al 95% en el canal Horeca. Aquestes dades
constaten que el producte pot gaudir d’una llarga etapa de maduresa.

• Etapa de declivi. És el moment en què el producte deixa de ser interessant
per al mercat i les vendes comencen a baixar. En aquest moment, l’estratègia
pot ser retirar el producte del mercat, reposicionar-lo, buscar un ús o
consumidors nous, etc.

Reposicionament d’una marca

Originàriament, la marca des sabates Munich comercialitzava calçat esportiu per a handbol,
boxa i futbol sala. L’entrada d’altres productes més econòmics en el mercat i altres factors
econòmics varen provocar la pèrdua de competitivitat de l’empresa. Anys més tard, la
companyia va reintroduir la marca reposicionant-la i va passar a comercialitzar una sabata
de moda urbana amb tocs esportius. Munich és una de les poques marques que segueix
produint al nostre país i actualment exporta a més de 40 països.

A la figura 2.2 es pot veureu un gràfic amb l’evolució dels aparells de televisió.

Figura 2.2. Cicle de vida dels televisors al llarg dels anys

Els aparells de tub (C), amb carcasses voluminoses, són avui un producte en
declivi; han estat retirats del mercat i ja no es poden trobar a les botigues. Com
a producte madur trobem la versió dels aparells de pantalla plana LCD (B), que
encara es comercialitzen i representen l’opció més econòmica del mercat. Són
televisors tecnològicament més senzills que els nous televisors LED, també plans
i amb la característica diferencial del seu menor consum energètic i una millor
il·luminació. El 2015, el televisor més innovador és el que ofereix la possibilitat

A la unitat “Polítiques de
producte i preu” es
desenvolupa més a fons
el cicle de vida del
producte.
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de veure imatges en 3D amb unes ulleres específiques (A); es tracta d’un producte
en etapa de llançament, que probablement es veurà amenaçat pels aparells 3D que
no necessiten ulleres.

2.2.3 Estratègies segons la posició competitiva en el mercat

No totes les empreses aspiren a ser líders del mercat, i algunes funcionen molt bé
com a seguidores, seguint els passos dels líders a distància i amb una quota de
mercat més reduïda però rendible.

Qualsevol empresa ha de decidir quina posició relativa vol ocupar respecte
a les empreses competidores, és a dir, si vol ser líder, reptadora, seguidora o
especialista.

Estratègia de l’empresa líder

En tots els sectors hi ha un líder, el número 1, ja sigui en innovació, en vendes,
en nombre de clients, etc. Les empreses líders han de centrar els seus esforços
a augmentar la demanda pròpia i la del sector i a defensar-se de la competència.
Però com es pot augmentar la demanda?

El que es pot fer amb el producte per incrementar-ne la demanda és:

• Augmentar la freqüència d’ús. L’objectiu és que els consumidors intensi-
fiquin l’ús del producte. Es poden crear campanyes promocionals, com el
“Pla Fontvella 15 dies”, en què es prometia que si durant 15 dies bevies més
de dos litres diaris d’aigua notaries una millora considerable al teu cos i si
no, et tornaven els diners, o bé campanyes com les dels diaris que faciliten
l’adquisició de productes extres (càmeres digitals, impressores, etc.) a partir
d’un import en metàl·lic i una cartilla de punts que s’aconsegueixen amb la
compra del rotatiu.

• Augmentar el nombre d’usuaris. En aquest cas, l’objectiu és aconseguir
clients nous. Per exemple, l’Atlètic de Madrid va fer una campanya de
comunicació dirigida a immigrants perquè es fessin socis del club.

• Buscar usos nous. Per exemple, per desestacionalitzar el consum d’un
producte, el Principat d’Andorra ha fet més d’una campanya de comunicació
per donar a conèixer les múltiples possibilitats que ofereix el país: a l’hivern,
esquí, i la resta de l’any, passejades, senderisme, rutes a cavall, etc.

Un dels esforços de les empreses líders és mantenir l’avantatge competitiu respecte
a la competència. En aquest sentit, la innovació hi té un paper important per
protegir-se dels atacs dels seus competidors. En algunes ocasions, les empreses
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líders fan campanyes de comunicació per recordar al públic objectiu que són
l’empresa líder del sector.

Un tractament de lents que protegeix els ulls de la llum dels dispositius electrònics

L’empresa INDO, líder en lents oftàlmiques, va ser la primera a crear lents que protegeixen
de la llum que emeten els dispositius electrònics. La companyia va patentar aquestes lents,
que permeten reduir les molèsties als usuaris que interactuen amb pantalles que emeten
llum blava. Un excés d’utilització de pantalles sense lents pot provocar cansament, estrès
o insomni. La comercialització d’aquestes lents suposa un avantatge competitiu respecte
als seus competidors.

Estratègia de l’empresa reptadora

Aquesta és l’estratègia escollida per les empreses que tenen prou capacitat per
desafiar el líder i arrabassar-li quota de mercat. Alguns exemples a l’Estat espanyol
són Pepsi respecte de Coca-cola o Vodafone amb Movistar.

L’empresa reptadora centra els seus esforços a augmentar la quota de mercat i
atacar el líder, les altres companyies del sector de la mateixa mida i també les més
petites. L’objectiu principal de les empreses reptadores és atacar el líder en els
seus punts més febles, per exemple introduint el producte en zones geogràfiques
on encara té poca presència o en un segment de mercat que encara no ha atès.

Un clar exemple d’empresa reptadora són les empreses d’automòbils japoneses.
Quan van decidir entrar al mercat dels Estats Units ho van fer introduint una
categoria de producte que les empreses americanes no comercialitzaven: van crear
utilitaris més compactes, d’alta qualitat en disseny i de baix consum. Aquesta era
una veta de mercat als Estats Units, ja que la majoria de cotxes eren grans i de gran
cilindrada perquè la benzina era molt econòmica.

Una empresa reptadora també pot evitar un atac al líder i decantar-se per un atac
dirigit a altres competidors que, com ella, lluiten per arrabassar-li quota de mercat
al líder. Debilitant les empreses que són a la mateixa posició competitiva es pot
augmentar l’avantatge per competir contra el líder del mercat.

Les empreses reptadores són les que fan accions que el líder no espera, que
sobtadament poden canviar les regles del joc del mercat i sorprendre amb nous
productes, nous usos per al producte o una nova manera de comunicar-se amb el
client.

Burger King desafia McDonald’s fent lliuraments a domicili

Al nostre país, Burger King és el principal competidor de McDonald’s. Darrerament, en
un esforç per diferenciar-se de la competència, Burger King ha implantat a tot el país el
lliurament a domicili dels seus productes. A partir d’ara, els seus clients poden fer una
comanda a través de la seva aplicació per a mòbils o bé per telèfon. En menys de 30 minuts
el client rep la comanda a casa en un embolcall especial que permet garantir el mateix
sabor i textura que el client obtindria si consumís el producte en un dels seus restaurants.
Burger King s’ha avançat oferint un servei que fins ara no oferia el líder del mercat, una
acció que de segur li reportarà nous clients.
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Estratègia de l’empresa seguidora

Les empreses seguidores són les que no inquieten el líder. Volen una posició
comercial còmoda i controlable, es conformen amb una quota de mercat reduïda
però rendible i s’ocupen de segments que altres empreses no satisfan, en els quals
poden demostrar els seus avantatges competitius.

Són empreses que no inverteixen grans quantitats en R+D+I. No destaquen en
innovació però poden oferir productes competitius imitant la tecnologia del líder
i millorant alguna de les característiques del seu producte.

En el mercat de iogurts, Clesa és un clar exemple d’empresa seguidora: segueix
els passos dels líders del mercat com Danone o Nestlé, però molt més tard que
aquestes marques hagin fet la introducció de nous productes. Com us podeu
imaginar, introdueix els productes al mercat després que el líder ho hagi fet i s’hagi
pogut contrastar la rendibilitat del llançament.

Bose i els auriculars amb reducció de soroll

L’empresa Bose, fabricant d’accessoris d’àudio, va invertir esforços durant més de 19 anys
per aconseguir uns auriculars que permetien escoltar música reduint el soroll ambiental.
Es tractava de la tecnologia noise cancelling. Al llarg dels anys, altres empreses han
aconseguit introduir aquesta tecnologia en el seu procés de fabricació, i algunes, gràcies
al seu acurat disseny o a la utilització d’una bona campanya de relacions públiques, han
aconseguit tenir més presència en el mercat que l’empresa que inicialment va introduir la
tecnologia. És el cas de marques com Sony o Beats.

La posició d’una empresa en el mercat, com a líder, reptadora o seguidora
pot variar al llarg del temps. És interessant saber quina posició ocupa la
companyia per poder prendre la millor decisió en cada moment.

Normalment, les empreses seguidores són empreses de dimensions més petites
que segueixen els passos d’empreses grans. Val a dir que en alguns casos una
empresa petita ha introduït de manera pionera un producte en el mercat i, durant
un temps, una empresa de més gran ha estat la seguidora. Normalment, per a
una empresa de grans dimensions és fàcil fer de seguidora, especialment si la
nova activitat consisteix a introduir un producte que és una extensió del que ja
comercialitza habitualment. En aquest cas és fàcil que acabi desplaçant l’empresa
petita del mercat i sigui la gran la que es converteixi en líder.

Posem per cas una empresa petita que introdueixi pasta alimentària sense gluten
per a celíacs. En un primer moment, de ben segur que l’empresa petita trobarà un
espai als lineals dels supermercats que tenen sensibilitat per cobrir les necessitats
d’aquest col·lectiu. Les grans empreses de pasta alimentària començaran a
reaccionar, oferint aquest producte als mateixos supermercats. Malgrat que,
incialment, els consumidors poden seguir preferint la marca de l’empresa petita
i s’hi poden mostrar fidels, l’empresa més gran té més capacitat per dur a terme
campanyes de comunicació i promocions per atraure l’atenció del consumidor,
i també té més capacitat financera per innovar en processos productius i reduir
costos, ampliar la gamma de productes, etc. Tot això facilitarà el desplaçament de
l’empresa petita que va introduir el producte al mercat.
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Estratègia de l’empresa especialista

Les empreses especialistes es concentren en un buit de mercat molt específic.
Generalment són mercats de poc volum però molt rendibles, i són companyies
que es caracteritzen per tenir un avantatge competitiu que la resta no té.

Alguns exemples d’estratègies d’empreses especialistes són:

• Oferir productes d’alta qualitat a preus elevats que permetin marges de
benefici amplis. L’objectiu no és tenir una quota de mercat àmplia, no volen
ser líders en vendes; volen rendibilitzar al màxim la quota de mercat que
tenen. Per exemple, una fusteria artesanal d’alta qualitat, una empresa que
es dedica a moldre blat ecològic de grangers, serveis de luxe exclusius com
ara viatges a l’espai, etc.

• Oferir un producte o servei en una zona geogràfica no coberta per altres
empreses. En aquest cas, l’empresa opera com si es tractés d’un mercat
monopolista i, per tant, té un alt marge de maniobra pel que fa a la fixació
de preus i a la gestió del producte.

• Oferir productes a través de canals de distribució molt específics. Les
empreses que només ofereixin els seus productes a través d’Internet o bé
a través de la venda per televisió.

Un especialista assessorant els nostres ramaders i productors agrícoles

L’empresa catalana Agroxarxa, SLU (www.agroxarxa.com) té com a objectiu “ésser
capdavanters a oferir solucions i serveis als pagesos i ramaders per acompanyar-los en
la resolució de les seves necessitats en un món que canvia ràpidament, i amb un sector
agrari que no es pot estancar”. En aquest sentit, Agroxarxa s’especialitza i ofereix un ventall
d’assegurances per cobrir els riscos derivats d’una explotació agrària o ramadera.

2.2.4 Estratègies de creixement

Quan una empresa determina els seus objectius a llarg termini ha de planificar
quina serà l’evolució de la seva cartera de productes. Quins productes cal seguir
comercialitzant i quins cal abandonar? És necessari introduir productes nous per
cobrir les noves necessitats dels clients o cal fer modificacions en els actuals per
fer front als avenços de la competència?

La cartera de productes d’una empresa ha de donar resposta a les
necessitats dels seus clients, i això es tradueix en una anàlisi constant de
la seva acceptació i en l’aplicació de les modificacions corresponents quan
siguin necessàries.

Les estratègies de creixement proposen quatre accions a emprendre en funció de
la situació en la qual es trobi l’empresa. Vegeu la taula 2.2, que mostra la matriu
d’expansió de producte/mercat i resumeix les diferents possibilitats:

Gratacós, un especialista
català al món de la moda

L’empresa Gratacós
(www.gratacos.com) representa
un exemple clar d’empresa
especialista catalana. Té més de
67 anys d’experiència en el
sector de l’alta costura. Es
diferencia dels competidors per
la recerca contínua de materials
tèxtils i el disseny innovador en
complements i alta costura per a
núvies, festes i carrer.

Generalment, les empreses
no ofereixen només un
producte, sinó un conjunt
d’aquests que s’anomena
cartera de productes.
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’Corner’

És un espai comercial ubicat a
l’interior d’un gran establiment

comercial reservat per a la venda
de productes d’una marca

determinada. En català
s’anomena botiga de marca o

franquícia de còrner.

• penetració de mercat

• desenvolupament de mercat

• desenvolupament de producte

• diversificació

Taula 2.2. Estratègies de creixement. Matriu d’Ansoff

Productes actuals Productes nous

Mercats actuals Penetració de mercat Desenvolupament de producte

Mercats nous Desenvolupament de mercat Diversificació

1) Penetració de mercat

L’estratègia de penetració de mercat és una estratègia de creixement que
segueix una empresa per assolir una major participació de mercat amb els
productes o serveis que comercialitza i en el mercat actual en què duu a terme
la seva activitat.

Aquesta estratègia té com a objectiu augmentar la quota de mercat de l’empresa,
dins del mercat on ja opera, sense fer cap modificació als productes actuals. Com
es pot fer? Es podria facilitar l’accés al producte ampliant els punts de distribució
on el client pot comprar-los; per exemple, obrint una botiga a Internet, facilitant
el lliurament a domicili, obrint noves botigues pròpies o estenent la xarxa de
franquícies, etc.

Algunes empreses opten per fer millores en el preu o oferir facilitats de pagament
per convèncer el client i afavorir la venda, mentre que d’altres opten per fer
promocions orientades a augmentar el tiquet mitjà de compra, per exemple
regalant un accessori si la venda supera un import mínim. Posem per cas l’empresa
Desigual, que, any rere any, amplia la seva xarxa de franquícies i corners al nostre
país, opera en línia i fa promocions com ara regalar un rellotge si la compra supera
l’import mínim de 89 euros.

L’estratègia de penetració també es pot aplicar per desestacionalitzar la demanda
de productes que tenen grans fluctuacions de vendes al llarg de l’any. Per exemple,
els gelats, que es consumeixen generalment a l’estiu. En els darrers anys, les
empreses han portat a terme importants campanyes de publicitat per promoure
el consum de gelats al llarg de tot l’any i així augmentar les vendes fora de la
temporada d’estiu.

Repartint gelats fins a la tovallola gràcies a Whatsapp i la geolocalització

Frigo va dur a terme una acció de màrqueting a través de l’aplicació Whatsapp. En alguns
barets de platja (chiringuitos) va instal·lar cartells publicitaris que convidaven els banyistes a
afegir a la seva llista de contactes el telèfon del baret de platja més proper. Els consumidors
potencials podien fer una comanda del seu gelat preferit a través de l’aplicació i els el
portaven fins a la tovallola.

2) Desenvolupament de mercat
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L’estratègia de desenvolupament de mercat és l’estratègia de creixement
que segueix una empresa per mitjà de la comercialització dels seus productes
actuals en mercats nous.

Hi ha empreses que, un cop satisfet el segment o mercat en què operen, aposten
per dirigir-se a nous mercats en què creuen que el seu producte també pot ésser
rendible. Per exemple, en els seus inicis, l’empresa Desigual venia els productes
a Eivissa, però a poc a poc ha anat ampliant el seu mercat geogràfic i l’any 2014
comptava amb més de 300 punts de venda propis a més de 40 països.

També es pot desenvolupar el mercat si s’amplien els segments als quals ens
dirigim sense necessitat de fer modificacions en els productes actuals. Per
exemple, podríem comercialitzar un producte que inicialment es venia al canal
Horeca distribuint-lo al canal de supermercats per aconseguir nous clients finals.

Boutiques de xocolates Valor

La marca de xocolates Valor comercialitza xocolatines i altres productes derivats del cacau.
Els canals de distribució de la marca són pastisseries, fleques, supermercats i grans
superfícies d’alimentació. Des de fa uns anys, per fer front a l’augment de la competència
global i per vincular la marca a la qualitat i al bon saber fer, va decidir exportar a altres
països i obrir establiments minoristes per a la distribució exclusiva dels seus productes.
Malgrat que aquests establiments només aporten el 3% de les vendes, en termes de
notorietat de marca les enquestes revelen que les botigues li atorguen el 20%. Valor
també aplica una estratègia de desenvolupament de producte, oferint rajoles de xocolata,
xocolata desfeta, bombons i xocolatines de petit format. Ara bé, fins ara ha descartat fer
una diversificació concèntrica, no ha entrat en el mercat de les galetes o altres productes
industrials i de moment es concentra en el que sap fer bé, la xocolata.

3) Desenvolupament de producte

L’estratègia de desenvolupament de producte és l’estratègia de
creixement que segueix una empresa per mitjà del llançament de productes
nous o per mitjà del desenvolupament d’innovacions que comporten una
millora o un canvi en relació amb els productes que comercialitza en el
mercat actual.

Les empreses responen a la dinàmica del mercat amb la introducció de nous
productes orientats als segments als quals ja es dirigeixen. Per exemple, l’empresa
Desigual ha introduït noves línies de productes com ara tèxtil per a la llar i tèxtil
esportiu per completar l’oferta de productes que ofereix al seu públic objectiu. Les
preferències dels consumidors i les tendències de consum porten les empreses a
crear nous productes o serveis.

Al llarg del temps, les empreses que comercialitzen productes d’alimentació han
aplicat aquesta estratègia per atraure el major nombre de segments possibles. Per
això, la varietat de iogurts que avui dia podem trobar al mercat és gairebé infinita:
naturals, ensucrats, baixos en greixos, amb gust de fruita, amb trossos de fruita,
amb cereals, amb probiòtics, etc.
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Aliança d’empreses (’joint
venture’)

És l’activitat empresarial duta a
terme per dues o més empreses

jurídicament independents
associades ocasionalment,
cadascuna de les quals és

especialista en algun aspecte, i
que es reparteixen els beneficis o

les pèrdues.

El desenvolupament del producte aporta millores gràcies a la inversió en R+D+I o
facilita nous usos per al producte amb l’objectiu de satisfer millor el client actual
i seduir el client potencial. Un possible risc d’aquesta estratègia seria que una
ampliació excessiva de la gamma del producte podria confondre el consumidor i
crear-li dubtes a l’hora d’escollir la millor opció.

També cal tenir en compte que un desenvolupament excessiu incrementa els costos
de producció i de control de la comercialització, la qual cosa pot repercutir en la
rendibilitat de l’empresa.

Dia aposta pel producte fresc

Des de l’any 2014, la cadena de supermercats Dia ha seguit una estratègia de
desenvolupament de producte invertint esforços en la creació d’una gamma de productes
frescos i gurmet per atraure nous consumidors. Gràcies a l’absorció d’Eroski i El Árbol, Dia
pot oferir productes de peixateria i carnisseria al tall. Aquesta estratègia pretén augmentar
el nombre de vendes i reduir distàncies respecte al seu principal competidor, Mercadona.

4) Diversificació

L’estratègia de diversificació és l’estratègia de creixement que consisteix a
diferenciar els productes o els serveis que ofereix una empresa o els mercats
als quals es dirigeix per evitar la dependència d’un sol producte, servei o
mercat i reduir riscos.

Algunes empreses aprofiten les oportunitats de mercat per expandir la seva
activitat a negocis en què encara no tenen experiència. Poder ser pioners, aprofitar
la possibilitat d’entrar en el sector de la mà d’una altra empresa experimentada,
repartir el risc o aprofitar una operació que reportarà un ampli marge comercial
són algunes de les oportunitats que moltes empreses no volen deixar escapar.

Es pot distingir entre la diversificació concèntrica, en què el nou negoci manté
alguna relació amb l’activitat actual de l’empresa, i la diversificació pura, en què
l’empresa passa a desenvolupar productes totalment diferents dels que feia fins
llavors.

Custo Barcelona s’atreveix amb els complements

Normalment, en el món de la moda, les grans marques acostumen a vendre la llicència
de la marca perquè altres empreses d’altres sectors, com la papereria, la perfumeria, la
joieria, etc., comercialitzin productes utilitzant la marca llicenciada. Custo Barcelona volia
oferir accessoris de qualitat i evitar llicenciar la seva marca. Per això va crear una aliança
d’empreses (joint venture) amb una empresa que ja tenia experiència en el sector. La
col·laboració implica la creació d’una nova empresa (Blue Bags) i la distribució en espais
de venda específics sota la insígnia Custo Accessories.

Samsung, un exemple de diversificació pura

L’empresa coreana Samsung, coneguda pels seus productes d’alta tecnologia, va iniciar
la seva activitat exportant peix, fruita i verdura a la Xina. Anys més tard, amb l’objectiu
de diversificar el risc, va invertir en la indústria química i petroquímica, i no va ser fins als
anys vuitanta quan va introduir-se en el sector tecnològic. Avui dia, Samsung és un dels
referents en aparells tecnològics i és present en activitats tan singulars com la construcció
de vaixells.
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A la taula 2.3 hi ha un resum de les possibles estratègies que les empreses poden
seguir per assolir els seus objectius.

Taula 2.3. Estratègies de màrqueting

Estratègies Tipus Objectius

Estratègies bàsiques • Diferenciació
• Lideratge de costos
• Especialització

• Trobar un avantatge competitiu
• Reduir costos al màxim
• Dedicar-se a un segment
concret

Estratègies segons el cicle de
vida del producte

• Etapa d’introducció
• Etapa de creixement
• Etapa de maduresa
• Etapa de declivi

• Donar a conèixer el producte
• Diferenciar el producte de la
resta
• Mantenir el consum del producte
• Retirar el producte o
reposicionar-lo

Estratègies segons la posició
competitiva

• Líder
• Reptadora
• Seguidora
• Especialista

• Augmentar la demanda del
sector, ser pioner
• Arrabassar quota de mercat al
líder
• Seguir els passos del líder
• Concentrar-se en un sector
específic

Estratègies de creixement • Penetració de mercat
• Desenvolupament de producte
• Desenvolupament del mercat
• Diversificació

• Introduir noves varietats al
mercat existent
• Crear nous productes per al
mercat existent

• Entrar a nous mercats amb els
productes existents

• Entrar a nous mercats amb nous
productes, relacionats o no amb
l’empresa

2.2.5 Estratègies de màrqueting de serveis

La particularitat dels serveis és la seva intangibilitat. Aquesta característica
condiciona les estratègies i les accions de màrqueting perquè són diferents de les
que s’aplicarien en la comercialització d’un producte.

Un dels avantatges dels serveis és que, normalment, en el procés de venda intervé
un comercial, de manera que s’estableix una relació que permet conèixer millor
les necessitats del client i satisfer-les.

És cert que al llarg del temps hem observat com determinats serveis es contracten
a través d’Internet, sense necessitat de contactar amb cap comercial; sens dubte,
això ha estat possible després d’analitzar durant molt temps el procés de compra
de serveis.

Les principals estratègies que es poden utilitzar per comercialitzar serveis són:

• Tangibilització del servei. Com podem facilitar que el consumidor percebi
que rep una contraprestació a canvi dels seus diners? Imaginem el cas de
les assegurances de la llar. Un client paga una quota anual per una possible
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incidència o sinistre a la seva llar. Com visualitza que realment té un servei
a canvi dels seus diners si durant tot l’any no succeeix cap fet que precisi
la intervenció de l’asseguradora? En aquest cas pot ser interessant intentar
tangibilitzar el servei oferint algun tipus de producte visible que recordi la
seva contractació. Algunes assegurances ofereixen clauers, d’altres fundes
per a tauletes amb el número de contacte de l’asseguradora, d’altres catàlegs
amb la descripció de la cobertura i els serveis associats, etc. És important
comunicar prèviament al client les expectatives que pot esperar del servei
ofert per l’empresa. Aquestes expectatives han d’estar vinculades als punts
forts de la companyia, al seu valor afegit, per tal d’assegurar que el client
realment els experimentarà durant la seva interacció amb el servei. Una
manera de comunicar-se amb el client podria ser la creació d’una aplicació
mòbil o un servei de xat interactiu via web, a través del qual podem
interactuar amb un agent de l’empresa durant les 24 hores del dia. D’aquesta
manera l’experiència amb la marca és més propera i és més fàcil assolir les
expectatives.

Donant visibilitat als serveis de Vueling

Vueling es posiciona com una línia aèria que comercialitza vols a bon preu, oferint una bona
atenció al client. Per tangibilitzar el seu servei ofereix als seus clients excellence un ventall
de compromisos:

• Programa de fidelització a través del qual el client acumula punts en cada vol, bescanviables
per vols gratuïts en arribar a una determinada quantitat de punts.

• El client pot avançar el vol o canviar el seient mitjançant la seva aplicació mòbil.

• Accés a la sala VIP de l’aeroport.

• Maleta de 23 kg inclosa en el preu, sense recàrrec.

• Possibilitat de seure a primeres files i sense ningú al costat.

• Espai reservat per a l’equipatge de mà.

• Servei d’àpats (catering) a bord inclòs.

• Embarcament preferent.

El client excellence, en cadascuna de les accions que conformen el seu trajecte (des de la
selecció del seient fins a l’embarcament) pot comprovar que té un tracte especial respecte
a la resta de passatgers i pot tangibilitzar la diferència de preu entre les dues tarifes.

• Identificació del servei. Els usuaris d’un servei el recordaran millor si són
capaços d’identificar el nom de l’empresa o de la marca amb un símbol,
color o un eslògan. Una de les accions a emprendre seria crear una
imatge corporativa compartida per totes les persones presents en les etapes
d’execució del servei, així com en els mitjans de comunicació amb els quals
interactuï el consumidor.

Imatge corporativa de Vueling

Vueling, tot i ser una companyia de baix cost, s’esforça per comunicar una imatge de línia
aèria seriosa i compromesa amb el client. El tracte amb l’usuari és directe, de tu a tu
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i senzill (el sistema d’interacció via web o via aplicació és ràpid i eficient). Els colors i
les imatges emprades són senzilles, com el tracte que volen oferir al client, però capten
l’atenció i evoquen organització i elegància. Les seves comunicacions també tenen un toc
d’humor atrevit, buscant la complicitat amb el client (figura 2.3).

Figura 2.3. Comunicació de Vueling

• Venda encreuada. Es pot intentar maximitzar la satisfacció del client
si quan realitza una transacció pot obtenir un benefici addicional pel fet
d’adquirir un segon servei. Per a l’empresa és l’oportunitat d’augmentar
els ingressos un cop ja ha contactat amb un client; per al client, representa
obtenir un segon servei a un preu més econòmic que si el contractés per
separat.

Oferta de serveis addicionals de Vueling

En el cas de Vueling, un cop el client finalitza la compra en línia, la companyia li ofereix la
venda creada de diferents serveis addicionals com ara la contractació d’una assegurança
de viatges o la possibilitat de llogar un hotel o un vehicle. El client no ha de perdre temps
visitant altres pàgines per completar tot el que és necessari per al seu viatge i Vueling
augmenta el tiquet de compra mitjà del client. Com més serveis contracti el client, més ben
repartits estaran els costos fixos de l’empresa i major serà el benefici.

• Singularització del servei. Com més madur és el sector en el qual opera
l’empresa de serveis, més competidors trobarà i més difícil serà diferenciar-
se de la resta. La singularització del servei consisteix a personalitzar-lo
segons la demanda individual de cada usuari. Les empreses han de fer un
esforç per evitar l’estandardització de la seva oferta i per concentrar-se a
proposar ofertes específiques per a cada segment o, fins i tot, per a cada
individu.

Segmentació de Vueling

Vueling ofereix un servei de contractació de vols exclusiu per a empreses, independent
del servei que ofereix per als usuaris individuals, amb tarifes especials i més promocions.
L’empresa utilitza un sistema de gestió que permet a les empreses integrar tota la
informació i en facilita el seguiment.
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Les empreses de serveis han de contrarestar l’inconvenient de vendre un producte
intangible i, en aquest sentit, l’atenció al client i l’esforç a proposar experiències
de gran valor als clients poden ser bones eines per satisfer i fidelitzar els clients.

2.3 Un cas pràctic per a un producte: Lego, líder en jocs de
construcció

A la pàgina web de Lego es pot consultar com defineixen la missió, la visió i els
valors de l’empresa.

• Missió: “Inspirar i desenvolupar als creadors del futur. El nostre fi últim
és inspirar els nens, de manera que puguin desenvolupar el seu pensament
creatiu i la seva capacitat sistemàtica de raonament i aprofitin tot el seu
potencial per donar forma al seu propi futur, experimentant les inesgotables
possibilitats pròpies de l’ésser humà”.

• Visió: “Inventar el futur del joc. Volem convertir-nos en pioners del
desenvolupament de formes, materials i models de negoci de joc nous,
aprofitant els fenòmens de la globalització i la digitalització; no es tracta
només de nous productes, sinó d’aprofitar tot el potencial dels éssers
humans”.

• Valors:

– Qualitat i originalitat dels productes i de l’ètica en els negocis.

– Responsabilitat. Un lema per a tots els treballadors: “Només allò que
és millor és suficientment bo”.

– Respecte per la imaginació i els gustos dels nens, l’empresa ha de tenir
sempre en compte el seu punt de vista.

A partir d’aquestes premisses, Lego proposa un objectiu principal: ser reconegut
pels consumidors i per la competència com la millor empresa i la joguina que més
confiança inspira.

Aquest objectiu es pot desglossar en múltiples objectius que, més enllà de treballar
per aconseguir l’originalitat i la confiança, també han de vetllar per la rendibilitat
de la companyia:

• Ser els millors creant valor per als clients i per als canals de venda.

• Augmentar el nivell d’excel·lència operativa.

• Maximitzar la presència arreu del món (augmentar la quota de mercat als
països de l’Est, entrar a nous mercats emergents...).

• Buscar vies per personalitzar productes.

• Oferir experiències úniques i creatives per als nens.
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• Augmentar els acords amb altres empreses per crear nous productes.

El públic objectiu de Lego està format majoritàriament per nens. Altres segments
de mercat que aporten valor són les escoles i les famílies que visiten els parcs d’a-
traccions Legoland (Dinamarca, Regne Unit, Alemanya, Estats Units i Malàisia).

Dins de la cartera de productes de Lego hi ha:

• Duplo: per als més petits.

• Lego: peces de construcció generals i acords de llicència per explotar
marques com Disney, Marvel, Jurassic World, Star Wars, etc.

• Legoland: parcs d’atraccions.

• Pel·lícules.

• Jocs en diferents dispositius.

De l’anàlisi DAFO es desprenen les conclusions que figuren a la taula 2.4.

Taula 2.4. Anàlisi DAFO de Lego

Punts forts Punts febles

• Àmplia experiència en el sector.
• Forta imatge de marca.
• Àmplia cartera de productes.

• Alta dependència de les llicències, que són cares.
• Fàcil de copiar.
• Preu elevat de les peces especials.

Oportunitats Amenaces

• Noves tecnologies per contactar amb els clients.
• Augment de la renda als països emergents.

• Disminució de la natalitat.
• Aparició de nous jocs audiovisuals que
substitueixen els jocs tradicionals de construcció.
• Competidors amb productes substitutius a menor
cost

A partir d’aquestes dades, Lego es va proposar les estratègies i accions que figuren
a la taula 2.5.

Taula 2.5. Estratègies i accions de Lego

Estratègies Accions

Diferenciació Diferenciar-se per la qualitat i la innovació dels seus
productes.
Seguir amb les llicències amb Disney o Marvel, que
generen molta demanda.

Lideratge de costos Si la qualitat és el nostre pilar, la reducció de costos
és inviable però sí que es poden reduir processos
superflus o reduir col·leccions o peces
excessivament costoses. Lego va apostar per
simplificar el ventall de productes.

Desenvolupament de producte Crear noves línies de producte col·laborant amb
marques del món del còmic o de l’audiovisual.

Desenvolupament de mercat Introducció de Lego a nous països i a nous segments:
creació de “Lego friends”, orientat a nenes, i
col·leccions de Lego específiques per a públic adult.

Diversificació Creació de parcs temàtics i pel·lícules Lego.
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Lego ha centrat els esforços a passar d’un màrqueting orientat a la producció a
una gestió orientada al client, esbrinant quines són les seves necessitats i trobant
les millors accions per satisfer-les.

En els darrers anys, l’empresa ha incorporat les noves tecnologies com a eina
estratègica de màrqueting. Entre les accions més destacades hi ha la creació del
projecte Rebrick, una plataforma social on els usuaris poden penjar i opinar sobre
les seves creacions. Aquesta plataforma és un nexe d’unió amb els usuaris, als
quals de tant en tant convida a participar en concursos i promocions similars al
que mostra la figura 2.4.

Figura 2.4. Concurs de Lego

Lego també compta amb el seu propi canal de Youtube, on inclou una mitjana
de cinc vídeos al dia amb històries i contingut relacionat amb els seus productes.
Aquest canal té gairebé un milió de subscriptors.

Evidentment, també han utilitzat les xarxes socials com Facebook i Twitter per
comunicar-se amb els seus seguidors, rebre interaccions i invitar-los a participar
en experiències i concursos.

2.4 Un altre cas pràctic: objectius, estratègies i accions de
màrqueting d’Eivissa

No solament els productes i els serveis tenen plans de màrqueting. Avui dia,
les eines de màrqueting també s’utilitzen per fomentar la demanda de regions
geogràfiques.

A continuació us presentem un cas pràctic: un resum del pla de màrqueting de
l’illa d’Eivissa previst per al període 2005-2010 (no s’hi inclou el pressupost
ni les mesures de control). Aquest estudi va ser elaborat pel Consell Insular
d’Eivissa i Formentera l’any 2005 i, encara que ja tingui uns quants anys, és un
bon exemple per concretar els objectius, les estratègies i les accions de màrqueting
d’una destinació turística.

1) Introducció. Els darrers anys, especialment el 2002 i el 2003, s’ha produït
un descens de turistes a l’illa, especialment de turistes alemanys (–50%). Això
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contrasta amb les dades mundials sobre el sector turístic en les quals es manifesta
una tendència alcista de les activitats turístiques entre la població.

A la disminució de turistes s’afegeix el desposicionament de l’illa com a destinació
de vacances familiars. De fet, les enquestes anteriors demostren que la gent té
una imatge de l’illa com a destinació d’oci nocturn i turisme jove. Aquest fet és
preocupant perquè implica que es desaprofiten possibilitats de turisme que l’illa
podria oferir: turisme rural, turisme de salut, turisme familiar, etc.

2) Anàlisi de l’entorn: estudi DAFO. A partir de l’anàlisi de fonts estadístiques
s’ha elaborat un quadre DAFO (taula 2.6) en el qual es mostren les oportunitats,
amenaces, debilitats i fortaleses de l’illa.

Taula 2.6. Quadre DAFO d’Eivissa

Oportunitats Amenaces

• Augment del turisme mundial.
• Vols de les companyies de baix cost que possibiliten ampliar els clients
potencials, i també el turisme fora de temporada.
• Canvis en els gustos dels consumidors: no sols volen sol i platja.
• Projecte per crear tres estacions nàutiques per fomentar el turisme
nàutic.
• Creixement del turisme tipus wellness (salut), que podria encaixar molt
bé amb les particularitats de l’illa.
• Creixement de la tendència a fer turisme rural.

• Fenòmens geopolítics que poden desestabilitzar la seguretat dels
turistes.
• Disminució del poder adquisitiu dels clients potencials.
• Nous competidors a l’àrea mediterrània que ofereixen serveis similars a
preus més econòmics (per exemple, Croàcia).
• Competidors nacionals amb més infraestructura hotelera: la Costa del
Sol i la zona de Llevant.
• Disminució del turisme.
• Augment de la inflació, que fa que la despesa real disminueixi.
• Descens de les pernoctacions a causa de canvis socials: la població
reparteix les vacances al llarg de l’any.

Fortaleses Debilitats

• Percepció molt bona (34,5%) i bona (40,3%) dels turistes enquestats.
• Els turistes que van a l’illa repeteixen en un 60% dels casos: bon índex
de fidelització.
• Utilització de les noves tecnologies per difondre l’oferta turística de l’illa.
• L’oci nocturn marca tendències mundials.
• Augment del turisme de creuers que passa per l’illa.
• Recursos gastronòmics, culturals i paisatgístics, tot i que estan
infrautilitzats.

• Infraestructura hotelera insuficient i de menys qualitat que altres zones
turístiques de l’Estat.
• Manca d’infraestructures bàsiques: depuradores, aigua potable,
aparcaments, autobusos, informació turística, etc.
• Imatge exclusiva de turisme de sol i platja i d’oci nocturn.
• Estacionalitat de la demanda.
• Percepció com a turisme “bastant car” pel que fa a la relació qualitat/preu.
• Manca d’oferta de productes turístics especialitzats (que no siguin ni
d’oci nocturn ni de sol i platja).
• Manca d’amarradors per a embarcacions nàutiques.
• Existència d’allotjaments il·legals que poden crear una imatge negativa.
• Necessitat d’ampliar l’aeroport.

3) Objectius. Els objectius que es proposen per al període 2005-2010 són els
següents:

• Augmentar el nivell d’ocupació i riquesa de l’illa. Concretament, proposen
augmentar el nombre de turistes en temporada baixa i mitjana. També seduir
clients de poder adquisitiu superior.

• Augmentar la despesa turística i fomentar la distribució de la despesa
(transport, restauració, comerç, oci, cultura, etc.).

• Fomentar la cultura d’innovació turística (promoció de productes turístics
nous per competir amb altres destinacions).

• Donar a conèixer el valor del patrimoni cultural i natural.

• Reposicionar l’illa oferint una imatge d’oferta turística de qualitat que pugui
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ser atractiva per a segments de consumidors de poder adquisitiu mitjà i mitjà-
alt.

4) Estratègies. Les estratègies que es plantegen per assolir els objectius són les
següents:

• Recuperar quota de mercat en productes existents:

– Producte sol, platja i relax: recuperar el segment familiar i el segment
de nivell mitjà-alt.

– Producte sol i discoteca: millorar la comunicació del producte i
ampliar l’oferta musical.

– Sènior: millorar l’oferta per al turisme social subvencionat.

• Desenvolupar segments de mercat selectius:

– Turisme cultural: aprofitar el potencial del Patrimoni de la Humanitat.

– Nàutic: desenvolupar un turisme nàutic.

– Agroturisme: desenvolupar el turisme rural.

– Esports: desenvolupar el turisme esportiu (cicloturisme, senderisme,
busseig, etc.).

• Millorar recursos disponibles per a futurs desenvolupaments:

– Golf: crear més instal·lacions.

– Congressos: dinamitzar la realització de congressos.

– Creuers: millorar les infraestructures.

– Wellness: millorar l’oferta hotelera.

5) Posicionament. La descripció del posicionament de l’illa en el moment en el
qual es va fer l’estudi (2005) es va extreure de diferents fonts d’informació, algunes
encarregades pel Consell Insular de les Balears i d’altres a partir d’informes
europeus referents al turisme. En general, totes aquestes fonts coincidien: “L’illa
té un perfil lligat a l’oci jove i al món de la nit, cosa que oculta altres de les seves
característiques”.

D’altra banda, la percepció d’aquells que ja han visitat l’illa difereix de la d’aquells
que encara no ho han fet. Els primers valoren positivament aspectes com “bones
platges”, “neteja”, “clima agradable”, “gastronomia local interessant” i “bon
servei”.

L’objectiu és ampliar el posicionament de l’illa com a destinació per a vacances
familiars i per a turisme alternatiu: turisme nàutic, turisme rural i turisme de
wellness.

La idea a transmetre és la d’All islands in one (‘totes les illes dins una’), que
destaca els atributs de: illa, proximitat, diversa, única i desconeguda.

Aquest posicionament nou permet incloure l’antic però obrir-lo a conceptes nous
i públics nous.
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6) Accions de màrqueting. Les accions que s’emprendran seran les següents:

• Producte. Diversificació de la cartera de productes en la qual s’inclouria el
que es mostra a la taula 2.7.

Taula 2.7. Diversificació de la cartera de productes d’Eivissa

Producte Consideracions

Sol, platja i relax Es posicionaria com la millor destinació per a famílies, hi destacarien la
tranquil·litat, la seguretat i les platges més netes de la Mediterrània. El
segment seria compost per famílies amb nens, parelles, grups d’amics de
procedència nacional i europea. Per a això, seria necessari:
Crear un entorn més net, còmode i segur per als clients. Facilitar els
accessos per a les famílies (aeroport, transports públics, etc.).
• Millorar les infraestructures (depuradores, neteja urbana, xarxes viàries i
gestió de residus). • Millorar l’oferta hotelera: invertir en opcions de més
qualitat, perseguir l’oferta il·legal d’allotjaments.
• Dinamitzar zones comercials i donar a conèixer productes artesanals
locals.
• Millorar la informació turística.

Turisme cultural Es posicionaria com una illa que cuida el seu patrimoni i que val la pena
visitar fora de temporada. La idea és transmetre una sensació de
proximitat i facilitat de desplaçament, i també recalcar-ne el clima suau.
El públic objectiu serien parelles joves sense fills, famílies amb fills
adolescents, persones d’hàbitat urbà de classe mitjana i mitjana-alta
procedents de ciutats connectades per via aèria i marítima.
Per aconseguir-ho caldria:
• Crear rutes temàtiques d’interès.
• Facilitar el coneixement de festes populars i fires.

Creuers Posicionar Eivissa com una illa ideal com a destinació per a creuers.
Els principals competidors són el Carib, el nord d’Europa i altres regions
de la Mediterrània. El públic objectiu són empreses navilieres i
consignataris. Per aconseguir-ho cal ampliar les infraestructures del port i
els serveis que ofereix.
Caldria fer un pla de comunicació per potenciar el coneixement de
l’existència de creuers i adaptar l’oferta de serveis (restauració, oci, etc.)
al perfil dels passatgers dels creuers.

Activitats esportives Posicionar l’illa com una destinació on es poden practicar esports com ara
el busseig, el ciclisme i el senderisme.
El públic objectiu serien parelles, grups d’amics, clubs de bussejadors i
bussejadors individuals, famílies amb nens, aficionats al ciclisme,
aficionats al senderisme, etc. Per aconseguir-ho caldria:
• Millorar el condicionament i la informació de les reserves naturals.
• Facilitar allotjament específic per a esportistes.
• Millorar la informació turística.
• Formar professionals per guiar activitats esportives.

Agroturisme Posicionar l’agroturisme con un servei de qualitat exclusiu. La idea és
promocionar l’agroturisme a fires internacionals. La idea és oferir un
servei de luxe en què destaqui el relax, la diversió i el servei personalitzat.
Els principals competidors a escala nacional són Catalunya, Aragó i
Castella i Lleó, però els més directes són Menorca i Mallorca.
• Cal identificar cases que compleixin els requisits.
• Cal evitar la competència deslleial de l’oferta il·legal.
• Cal facilitar activitats específiques per a aquest públic objectiu,
esdeveniments esportius, wellness, etc.

• Preu. Cada producte tindrà un preu en funció del posicionament desitjat.

• Distribució. Alguns productes es distribuiran a partir d’operadors turístics,
i d’altres tindran una distribució més directa, com per exemple l’agroturis-
me.
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• Comunicació. Per portar a terme les accions de comunicació s’ha previst
utilitzar diferents eines de comunicació, reflectides en la taula 2.8.

Taula 2.8. Eines de comunicació

Eina de comunicació Suport de comunicació

Assistència a fires especialitzades de turisme • Estands promocionals a fires nacionals i
internacionals

Relacions públiques • Notes de premsa
• Invitacions a l’illa per a periodistes de diferents
mitjans
• Patrocinis d’esdeveniments esportius
• Conferències

Publicitat • Anuncis de premsa i revistes generalistes
• Anuncis de televisió
• Anuncis de ràdio
• Anuncis web
• Marxandatge: regals, postals, adhesius, etc.

Promoció directa • Fullets, tanques publicitàries i oficines d’informació
turística
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Introducció

La política de producte d’una empresa és la clau per diferenciar-se de la resta de
la competència.

Les empreses llancen productes al mercat amb l’objectiu de satisfer les necessitats
dels consumidors, però abans del llançament porten a terme investigacions de
mercat per conèixer quins són els atributs que haurien de tenir aquests productes
nous perquè siguin ben acceptats.

Els atributs dels productes són totes aquelles característiques que el fan únic.
Alguns són visibles, com el disseny, la marca, l’envàs, etc., però d’altres, malgrat
que no són visibles, proporcionen un valor afegit al producte: la imatge de marca,
la possibilitat de finançament a terminis, etc.

A l’apartat “Política i estratègies de producte” d’aquesta unitat s’estudia com cal
dotar el producte de personalitat pròpia per fer-lo fort davant de la competència i
poder trobar un segment de mercat que sigui rendible.

El conjunt de productes d’una empresa conformen el que es coneix com a cartera
de productes, i la seva gestió és dinàmica, de manera que constantment cal
prendre decisions sobre el llançament, l’eliminació o la modificació de productes.
L’anàlisi de la competència i de la quota de mercat, així com de les preferències
dels consumidors, esdevenen necessàries per prendre la millor decisió.

D’altra banda, l’estudi del cicle de vida en el qual es troba cada producte i el
rendiment que pot aportar a l’empresa, atesa la conjuntura competitiva, permetrà
definir la política de producte i les estratègies per portar-la a terme.

Quan l’empresa té clar quin és el producte que vol fabricar o comercialitzar,
convé fixar un preu que transmeti el posicionament desitjat, tenint en compte els
moviments de la competència i la rendibilitat esperada.

L’apartat “Política i estratègies de preu” d’aquesta unitat desenvolupa tots els
aspectes que s’han de tenir en compte en relació amb la fixació d’un preu per al
producte.

Hi ha diferents mètodes per a la fixació de preus que tenen en compte la demanda,
la competència o els costos. En algunes ocasions és convenient fixar-se en el valor
esperat del client més que no pas en els costos de l’empresa, especialment per
a determinats productes, com ara els de luxe. En altres ocasions, quan el client
és molt sensible al preu, s’han d’evitar les modificacions brusques d’aquest, i els
descomptes poden ser una bona eina per atraure la demanda.

Les eines per decidir el millor preu per a un producte i els càlculs per comprovar
la rendibilitat i estimar els beneficis potencials són algunes de les qüestions que
es treballen en aquesta unitat.
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Per assolir els resultats d’aprenentatge d’aquesta unitat cal que treballeu a fons els
continguts i que resolgueu els exercicis i les activitats que es proposen. També és
convenient que consulteu la secció “Annexos”, on hi trobareu exemples reals de
diverses qüestions relacionades amb els continguts.

D’altra banda, us serà de molta utilitat observar el vostre entorn i el que fan les
empreses que hi actuen. Com veureu, en el desenvolupament dels continguts hi ha
molts exemples de casos reals que pretenen exemplificar i fer més comprensible
el que s’explica. És una molt bona pràctica que vosaltres intenteu trobar altres
exemples per identificar els conceptes i les estratègies que s’apliquen.

Sovint, tothom es veu capacitat per parlar de màrqueting i d’estratègies comercials,
però vosaltres, com a futurs professionals, heu de procurar adquirir les competèn-
cies que us permetin utilitzar la terminologia precisa i adequada per expressar-vos
amb rigor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Defineix la política del producte, analitzant les característiques, els atributs i
les utilitats del producte o servei per a la seva adequació a les necessitats i al perfil
dels clients als quals va dirigit.

• Identifica els atributs del producte o servei.

• Elabora una base de dades dels productes.

• Fa una anàlisi comparativa dels productes o serveis amb els de la competèn-
cia.

• Determina el posicionament del producte, servei o gamma de productes al
mercat.

• Analitza el cicle de vida de diferents productes per determinar en quina fase
del mateix es troben.

• Actualitza la informació sobre productes o serveis, recollint-la de la xarxa
de vendes, els distribuïdors i les botigues o grups de clients, utilitzant l’eina
informàtica adequada.

• Defineix les possibles estratègies comercials en política de producte, tenint
en compte el cicle de vida d’aquest i el perfil del client al qual va dirigit.

• Elabora informes sobre productes, serveis o línies de productes, analitzant
la imatge de marca, el posicionament i les possibles estratègies comercials.

2. Defineix la política de preus dels productes o serveis, analitzant els costos, la
demanda, la competència i altres factors que intervenen en la formació i el càlcul
dels preus.

• Identifica la normativa legal vigent relativa a preus i comercialització dels
productes o serveis.

• Reconeix els factors que determinen el preu de venda del producte.

• Avalua l’efecte de les variacions en els costos de fabricació i comercialit-
zació sobre el preu de venda final del producte i sobre el volum de vendes,
analitzant l’elasticitat de la demanda del producte o servei.

• Calcula el preu de venda del producte a partir de l’escandall de costos de
fabricació i distribució.

• Determina el marge brut del producte o servei a partir de l’anàlisi dels
components del cost, el punt mort i la tendència del mercat, proposant
possibles millores en els marges.
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• Fa una anàlisi comparativa del preu del producte o servei respecte als de la
competència, analitzant les causes de les diferències.

• Analitza les diferents estratègies en política de preus.

• Elabora informes sobre preus de productes, serveis o línies de productes per
a la presa de decisions.
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1. Política i estratègies de producte

1.1 El producte com a instrument de màrqueting

Des del punt de vista econòmic, un producte és qualsevol bé, servei o idea que
s’ofereix al mercat per satisfer una necessitat o un desig; per això, la idea de
producte s’associa a la de bé econòmic en contraposició al concepte de bé lliure.

La taula 1.1 recull les característiques dels béns lliures i dels béns econòmics.

Taula 1.1. Béns lliures i béns econòmics

Béns lliures Béns econòmics

Concepte Es troben a la naturalesa a l’abast
de tothom

Són béns creats per la humanitat i
d’accés limitat

Característiques • Són abundants
• No tenen propietari
• Són gratuïts
• Són intransferibles
• Tenen valor d’ús però no valor
d’intercanvi

• Són escassos
• Tenen propietari
• No són gratuïts
• Es poden transferir
• Tenen valor d’ús i d’intercanvi

Exemples • Llum solar
• Vent
• Aigua de pluja
• Etc.

• Sabates
• Cotxe
• Pel·lícula de cinema
• Tall de cabells
• Etc.

Tanmateix, des del punt de vista del màrqueting, no es pot tenir en compte només
aquest concepte tan simplista de producte (bé econòmic), ja que els consumidors
no adquireixen els productes només per tenir-ne la propietat, sinó que ho fan per
satisfer necessitats, i això es pot fer de diverses maneres. Per exemple, la necessitat
bàsica de menjar es pot satisfer amb un àpat senzill a casa o amb un àpat sofisticat
en un restaurant de luxe. També podem desplaçar-nos en transport públic o en un
cotxe privat. Així doncs, és evident que no tothom satisfà les seves necessitats de
la mateixa manera.

Des del punt de vista del màrqueting, el producte és qualsevol bé material,
servei o idea, amb un conjunt de característiques i atributs, que tenen un
valor per al consumidor o usuari per a la satisfacció d’una necessitat o d’un
desig.

En l’àmbit del màrqueting, el concepte general de producte és molt ampli perquè
es pot referir a béns tangibles (productes físics) o intangibles (serveis), persones
(professionals de diversos sectors: actors, animadors, etc.), llocs (països, ciutats,
parcs d’atraccions, etc.), institucions (universitats, fundacions, etc.), experiències
(salt en paracaigudes, travessia per la selva amazònica, etc.). El que tenen en comú
tots aquests productes és la seva capacitat per satisfer una necessitat o un desig.

Segons Kotler, un producte
és tot allò que es pot oferir a
un mercat per a la seva
adquisició, ús o consum, i
que a més pot satisfer un
desig o una necessitat.
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1.1.1 Dimensions del producte

El producte es considera la variable més important del màrqueting, ja que
constitueix el punt de partida del màrqueting mix i determina les decisions de
la resta de variables (preu, distribució i comunicació) del pla de màrqueting de
l’empresa.

En altres paraules, sense producte no es poden satisfer necessitats o desitjos i, per
tant, el màrqueting no pot complir amb la seva missió: detectar les necessitats del
consumidor i satisfer-les.

Des del punt de vista comercial, es poden distingir tres dimensions del producte:

• Producte bàsic o genèric. Es refereix al benefici essencial que cobreix la
necessitat bàsica o principal del consumidor/usuari. Per exemple, per a un
cotxe, la funció bàsica i principal és transportar d’un lloc a un altre; per
a unes sabates, seria cobrir i protegir els peus d’una persona. Però és clar
que, arribats a aquest punt, ens adonem que tots els productes compleixen la
seva funció bàsica i principal, així que, per diferenciar un producte d’altres
productes homòlegs de la competència, les empreses han de passar a una
segona fase en el disseny d’aquest.

• Producte ampliat. És el valor afegit al producte bàsic perquè tingui
avantatges competitius que el facin més atractiu per als consumidors. Les
empreses intenten diferenciar el seu producte de la resta de productes del
mercat i ho fan afegint una sèrie de prestacions extres que satisfan les
necessitats accessòries i estètiques del consumidor; per exemple, l’aire
condicionat d’un cotxe, els frens ABS, el sensor d’aparcament, etc.

• Producte total. És el que cobreix les funcions bàsiques, les necessitats
accessòries i/o estètiques i les d’expressió individual, és a dir, la satisfacció
personal o psicològica que el consumidor espera obtenir amb els atributs
tangibles i el valor afegit (prestigi de la marca, novetats tecnològiques,
disseny...). Continuant amb l’exemple del cotxe, el producte total seria el
cotxe que permet que el seu propietari expressi la seva individualitat i el seu
caràcter i sobretot satisfà totes les necessitats possibles que el consumidor
vol cobrir amb la compra d’un cotxe determinat.

La demanda d’un producte depèn de com els seus atributs són percebuts per part
del consumidor, és a dir, el prestigi de la marca o la imatge que els consumidors
tenen d’un producte determinat. Per això, amb l’objectiu de crear una imatge
favorable, les empreses intenten oferir productes amb atributs diferents dels de la
competència per diferenciar-se, ja sigui amb atributs tangibles, amb els serveis
afegits o amb els valors associats al producte.
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1.1.2 Tipus de productes

L’anàlisi del producte sol començar classificant-lo segons la seva naturalesa,
basant-se en criteris de tangibilitat i distingint entre productes materials (tangibles)
i serveis (intangibles). Tanmateix, des del punt de vista del màrqueting, aquesta
distinció no és del tot encertada, ja que molts productes materials porten associats
una sèrie de serveis afegits.

Si es té en compte la durabilitat del producte es pot distingir entre productes
durables i no durables o peribles, segons si no es destrueixen amb el seu ús o bé
si s’esgoten amb un o uns quants usos.

Un altre criteri que es pot aplicar per a la classificació de productes és la seva
finalitat o bé el tipus de clients als quals es dirigeix; en aquest cas, es distingeix
entre productes de consum personal o productes industrials. La distinció entre els
uns i els altres no és tant en funció de la seva naturalesa, ja que un mateix producte
pot estar destinat al mercat de consum o al mercat industrial, sinó fonamentalment
pel tipus de comprador.

Productes de consum

Els productes de consum són aquells que, un cop acabats, estan destinats
al seu ús per part del consumidor final, sense ser modificats o transformats
en el procés que va des de la fàbrica fins al consumidor.

Segons la seva durabilitat, els béns o productes de consum es poden classificar
en:

• Béns de consum durable:: són utilitzats durant molt temps o força temps,
és a dir, no es destrueixen amb el seu ús. Per exemple: un televisor, un cotxe,
un rentavaixelles...

• Béns de consum destructiu: són els que s’esgoten o es destrueixen amb el
seu ús. Tenen una freqüència de compra elevada i són de consum habitual i
ràpid; per exemple, qualsevol aliment quotidià. La llet és un bé de consum de

compra habitual.

Segons la freqüència de compra i la implicació en el procés de compra, també
hi ha diferents tipus de béns:

• Béns de conveniència o compra habitual: s’adquireixen habitualment i el
comprador ja els coneix, per la qual cosa la seva compra no requereix cap
esforç i la decisió de compra es fa ràpidament (la llet, el pa...). Aquests tipus
de productes es poden classificar en:

– Corrents: productes d’ús continu i repetitiu, com el sabó.
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– Compra per impuls: són els que es compren sense cap tipus de
planificació o recerca. Estan disponibles en llocs estratègics del punt
de venda i això fa que el consumidor s’hi fixi i els compri sense haver-
ho planificat (llaminadures, piles...).

– Compra d’emergència: es compren quan es produeix una situació
no prevista o una emergència, com per exemple un paraigua quan
plou. Per facilitar la venda de productes d’emergència, el venedor pot
maximitzar l’accés al producte en el moment en què es produeix la
situació imprevista. Per exemple, en els serveis d’alguns restaurants
hi podem trobar màquines expenedores de raspalls de dents i dentifrici,
o a les estacions de metro hi podem trobar màquines expenedores de
cables per a la recàrrega de telèfons mòbils.

• Béns de selecció o de compra esporàdica: són productes que requereixen
més informació abans de decidir-ne la compra, atesa la despesa econòmica
que suposa, com ara mobles, electrodomèstics... Normalment, el client
compara les característiques de les diferents alternatives, demana l’opinió
d’experts i té en compte els suggeriments del seu grup de referència. Gene-
ralment, aquests productes tenen una distribució selectiva i cal disposar de
venedors especialitzats que puguin transmetre bé els seus beneficis.

• Béns d’especialitat: són els productes que, per les seves característiques
especials, com ara el disseny o el prestigi de marca, el comprador està dis-
posat a fer un esforç més gran per adquirir-los, ja sigui invertint més diners
o esperant més temps per tenir-los, etc. Un exemple són els automòbils, en
especial els de marques de prestigi, com Audi, BMW, Mercedes..., que no
tenen un termini de lliurament immediat i que requereixen l’espera durant
uns mesos per part dels clients. Generalment, aquest tipus de productes
es distribueixen en punts de venda exclusius, on només s’hi poden trobar
productes de la mateixa marca, com ara productes de moda de luxe.

• Béns de preferència: són els productes que aconsegueixen la fidelitat dels
consumidors. En la compra d’aquests béns és molt important la informació
que el consumidor té, el coneixement de la marca i les experiències
anteriors.

• Béns no buscats: són productes que poden ser coneguts pels consumidors
o no però que, a priori, no demostren interès per la seva compra. El
producte es comprarà quan es percebi la necessitat. Un exemple són els
plans de jubilació, pels quals pocs joves s’interessen, però a mesura que es
van fent grans o que veuen la possibilitat d’aconseguir avantatges fiscals en
consideren la contractació.

Productes industrials

Els béns i serveis que les organitzacions adquireixen per al seu consum en els
processos de producció o com a inversió es coneixen com productes industrials.
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Els productes industrials són productes adquirits per les empreses i
organitzacions amb l’objectiu de ser incorporats en el procés productiu o
per ser utilitzats per l’organització, és a dir, la seva finalitat és l’elaboració
d’altres productes, la prestació de serveis al consumidor o bé la revenda per
part dels comerciants.

Els productes industrials es poden classificar en:

• Matèries primeres: són els recursos naturals que es converteixen en part
del producte i provenen de l’agricultura, la ramaderia, la mineria, la pesca...

• Materials auxiliars: són materials utilitzats en el procés de fabricació,
complementaris a les matèries primeres però que no són la part essencial
del producte acabat.

• Equipaments pesants: és la maquinària i les instal·lacions que s’utilitzen
per a la producció, com els torns, les grues, els camions...

• Equipaments auxiliars: no formen part del producte acabat, sinó que
s’utilitzen en les activitats de producció o administratives, com l’utillatge,
l’equipament d’oficina (ordinadors, fotocopiadores...).

• Components: són productes acabats o semielaborats que s’incorporen al
producte, però que es poden identificar i distingir; per exemple, els fars d’un
automòbil.

• Subministraments: fan referència als materials necessaris per a la produc-
ció però que no formen part del producte acabat, com el paper, els dissol-
vents... Són productes de compra habitual i que no impliquen decisions
complexes.

Serveis

Les activitats que es porten a terme amb afany de lucre per part de diferents tipus de
professionals lliures (advocats, metges, perruquers, etc.) o equips de professionals
(bufets d’advocats, assessories fiscals, perruqueries, etc.) es consideren serveis.

Els serveis són un conjunt d’activitats que les empreses porten a terme per
satisfer les necessitats i els desitjos dels clients. Són béns intangibles que es
caracteritzen per ser inseparables, peribles i heterogenis.

La producció i el consum dels serveis és simultània, per això es parla d’insepara-
bilitat. A diferència dels béns materials, els serveis no es poden emmagatzemar,
per això es considera que són peribles. D’altra banda, els serveis són heterogenis
perquè durant la seva prestació hi influeixen tants aspectes que és pràcticament
impossible que hi hagi dos serveis idèntics.

Els serveis són les activitats identificables del resultat d’esforços humans o
mecànics que, generalment, suposen la participació del client i que no es poden
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posseir físicament ni es poden transportar o emmagatzemar, però que s’ofereixen
com a objecte principal d’una transacció per a la satisfacció de necessitats i desitjos
dels usuaris.

Els serveis satisfan múltiples necessitats dels usuaris en diversos sectors de
l’activitat productiva d’un país. A continuació hi ha una enumeració, que no
pretén ser exhaustiva, dels diferents tipus de serveis que es poden trobar:

El producte que ofereixen els
restaurants és un servei.

• comerç

• restaurants, bars, cafeteries, hostaleria...

• tallers de reparacions

• transports i comunicacions

• institucions financeres o de crèdit

• companyies d’assegurances

• empreses de lloguer de vehicles

• serveis d’educació i formació (escoles, instituts, universitats...)

• serveis de l’Administració pública

Avui en dia hi ha molts productes híbrids que són una combinació de producte
i servei (bé tangible i bé intangible); per exemple, una marca d’automòbils no
ofereix només vehicles, també ofereix una varietat de serveis que configuren el
producte total: garantia, reparacions, vehicle de substitució...

Els serveis que les empreses ofereixen s’utilitzen per diferenciar els productes més
homogenis i, fins i tot, per personalitzar-los, és a dir, per ajustar-los a les necessitats
específiques de cada client.

1.1.3 Característiques i atributs del producte

El producte està format per diferents atributs o característiques que serveixen
per diferenciar-lo de la resta de productes homòlegs:

• qualitat

• quantitat

• disseny

• envàs o embalatge (packaging)

• marca
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Qualitat

La qualitat, com a atribut d’un producte, està relacionada amb l’excel·lència. Es
pot dir que qualitat és aquell atribut que millora les característiques bàsiques del
producte, atorgant-li un valor afegit en la seva capacitat per satisfer les necessitats
i els desitjos del consumidor.

La qualitat d’un producte es mesura d’acord amb diversos paràmetres establerts
internacionalment, que s’apliquen a cadascun dels productes que surten de la
cadena de producció d’una fàbrica.

Amb la finalitat d’assegurar uns estàndards de qualitat uniformes entre els països
de la Unió Europea i qualsevol altre país que vulgui comercialitzar en aquesta
zona, es va crear l’Oficina Internacional de Normalització, que és coneguda per
les sigles ISO (International Standarization Office).

Es pot distingir entre qualitat objectiva i qualitat percebuda. La primera
és mesurable i verificable; en canvi, la segona és subjectiva, és una
avaluació que fa el consumidor quan coneix el producte i, des del punt de
vista del màrqueting, aquesta darrera és la més important.

De tota manera, la qualitat objectiva és necessària i molt important en un món tan
competitiu com el de l’empresa, però no és suficient. La qualitat dels productes
d’una empresa serveix per retenir els clients, perquè ja coneixen el producte i, si
estan satisfets, continuaran utilitzant-lo. Tanmateix, només la qualitat no serveix
per atraure nous clients, cal anar més enllà perquè els clients potencials se sentin
atrets per un determinat producte.

Com que els consumidors disposen de molta informació, la qualitat ja no és un
element diferenciador del producte o del servei, sinó que s’ha convertit en un
element inherent al producte o al servei que s’ofereix als consumidors.

Exemple de qualitat objectiva: les joguines dins de la Unió Europea

En un esforç per transmetre tranquil·litat als consumidors de joguines, la Unió Europea
va crear una sèrie de normes mínimes que s’han de seguir en la producció de joguines
per als infants. La directiva EN71 recull les especificacions que han de complir totes
les joguines que es venen a Europa, fent referència especialment a la mecànica, a la
composició química, a la seguretat elèctrica, al soroll... Els productes que no compleixin
aquesta normativa no poden ser comercialitzats a Europa.

Quantitat

La quantitat és un atribut important des del punt de vista de les necessitats
dels consumidors, ja que en funció del tipus de família que sigui -tradicional,
monoparental o parelles sense fills-, la quantitat de producte que estaran interessats
a comprar serà diferent. Per això, les empreses estan fabricant els productes en
mides i dimensions diferents per satisfer millor el segment del mercat al qual els
interessa atreure i més endavant fidelitzar-lo, de manera que s’adapten als canvis
que en aquest mateix segment es poguessin produir.
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Disseny

El disseny és un concepte molt ampli però que es concreta, bàsicament, en
la forma i la mida adequades que permeten que el consumidor identifiqui el
producte i, en molts casos, també l’empresa. El disseny pot servir per atraure
clients, però no sempre per retenir-los.

Les empreses han d’analitzar quin ús farà el consumidor del producte i han
d’adaptar el seu disseny a la utilitat esperada, a més de proporcionar-li una
aparença atractiva.

Un bon disseny ha de permetre singularitzar el producte per diferenciar-lo dels
productes homòlegs de la competència. Es considera que un bon disseny és el que
permet realçar el valor afegit del producte; per exemple, utilitzant formes i colors
atractius, però sense oblidar que ha de complir amb les expectatives que té el client
respecte al benefici que espera obtenir.

Exemple de disseny diferenciador: el portapernils plegable

L’empresa Lodivi va obtenir el Premi Delta de Plata de Disseny Industrial 2014 per la
creació d’objectes d’ús quotidià de gran elegància, funcionalitat i respectuosos amb el
medi ambient, com és el cas del suport plegable per a pernils (figura 1.1), un producte
de línies senzilles, dissenyat i produït a Barcelona amb fusta de faig procedent de boscos
amb certificat FSC (Forest Stewardship Council, entitat que certifica la gestió forestal
responsable).

Figura 1.1. Portapernils de Lodivi, Premi Disseny Delta Plata 2014.

Envàs (’packaging’)

Mitjançant l’envàs es protegeix físicament el producte i, en molts casos, és
necessari per a la seva conservació (llaunes de conserva), per fer-lo més atractiu
als ulls del consumidor (perfum), per fer-ne més còmode l’ús (producte de neteja)
o, simplement, per contenir-lo, com pot ser una ampolla d’aigua.
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Cada cop s’utilitza més l’envàs del producte com a element de diferenciació.
S’utilitzen colors, formes i textures que estimulen o animen el consumidor a
adquirir el producte i no un de similar de la competència, ja que s’ha demostrat
que un 80% de les decisions de compra es produeixen en el punt de venda. Per
aquest motiu és habitual atribuir a l’envàs el qualificatiu de “venedor invisible”.

Segons Santesmases Mestre (2012), els objectius de l’envàs d’un producte es
poden concretar en els següents:

• contenir

• protegir

• promocionar

• diferenciar

El disseny i el tipus d’envàs són les principals decisions que cal prendre amb
relació a aquest aspecte. Per la seva importància, el disseny de l’envàs ha de ser
renovat cada cert temps, quan els seus efectes promocionals disminueixen.

L’envàs ha de ser pràctic i facilitar l’ús del producte. Alguns exemples de dissenys
d’envasos adaptats a les necessitats dels consumidors són les ampolles d’aigua
per a gent que practica esport o els productes de neteja del vàter amb un disseny
d’envàs que en facilita l’aplicació.

Quant a la diferenciació i la promoció, es pot estendre a l’embalatge, ja que una
bossa elegant o una bossa amb el logotip de l’empresa serveixen com a eina de
promoció del producte i també el diferencien.

Exemple d’embalatge diferenciador: uns sandvitxos molt vistosos

L’empresa Scribbles comercialitza sandvitxos amb un embolcall molt original. Utilitza un
estil de comunicació molt directe i amb molt d’humor. L’empaquetatge vistós destaca per
sobre dels altres sandvitxos de la competència, pels colors i els dibuixos, així com pels
missatges persuasius que ressalten les bondats del producte amb un enfocament sincer i
humorístic. De fet, la marca té com a eslògan ”Fine food with attitude”.

Embolcall del sandvitx Scribbles amb
un missatge persuasiu

A la secció “Annexos”
podeu descobrir com es
pot allargar la vida dels
productes amb la
innovació dels envasos.
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La mida de l’envàs és una qüestió que també influeix en el comportament del
consumidor i, posteriorment, en la compra; per exemple, una mida més gran de
l’envàs afavorirà un consum més gran del producte. Les empreses adapten les
mides dels envasos als usos que els clients en fan. En el cas dels gelats, per
exemple, és habitual que les empreses ofereixin una mida individual de 150 ml
i un mida familiar de 500 ml.

Etiqueta

L’etiqueta permet que la clientela identifiqui el producte (etiqueta de marca) i
també en descriu les propietats (etiqueta informativa). A l’etiqueta normalment
s’inclou:

Ecoetiqueta

• nom

• composició del producte

• data de caducitat i recomanacions d’ús

• contingut (expressat en grams, mil·lilitres...)

• característiques

• instruccions (com cuinar-lo, com rentar-lo, com prendre un medicament...)

• lot de fabricació

• origen del producte

Les etiquetes també poden ser un distintiu de qualitat; per exemple, les etiquetes
dels productes biològics o dels productes per a celíacs, les etiquetes de productes
procedents de comerç just o l’ecoetiqueta, que identifica els productes respectuo-
sos amb el medi ambient.

Marca

La marca serveix per identificar el producte i, per tant, per diferenciar-lo de la
resta. Es pot dir que el producte és allò que l’empresa fabrica, i la marca, el que
el client compra. Tots dos conceptes convergeixen sobre el mateix producte, però
des de dos punts de vista diferents: l’empresa i el client.

Marca: concepte i normativa reguladora

La Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques defineix la marca de la manera següent:

“Tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir al mercat els
productes o serveis d’una empresa dels altres” (art. 4.1).

A més, en el mateix article 4 s’estableixen diferents signes que poden constituir la marca:

“Aquests signes, en particular, poden ser:

• Les paraules o les combinacions de paraules, incloent-hi les que serveixen per identificar les
persones.
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• Les imatges, les figures, els símbols i els dibuixos.

• Les lletres, les xifres i les seves combinacions.

• Les formes tridimensionals entre les quals s’inclouen els embolcalls, els envasos i la forma
del producte o de la seva presentació.

• Els sonors.

• Qualsevol combinació dels signes que, amb caràcter enunciatiu, esmenten els apartats
anteriors” (art 4.2).

Les marques influeixen en el comportament dels consumidors, ja que una marca
coneguda dóna seguretat al client quan decideix comprar un producte. La marca
ofereix un valor afegit al producte, per això les empreses són conscients del poder
que tenen les marques i incideixen en la comunicació d’aquest valor a l’hora de
donar publicitat al seu producte.

Hi ha diversos exemples de productes que han estat eclipsats per la seva marca,
com és el cas dels mocadors de paper Kleenex que, gràcies al seu èxit, la marca
ha passat a ser el nom genèric dels mocadors de paper, tot i que siguin produïts
per altres fabricants o per altres marques.

Actualment, si us hi fixeu, hi ha pocs productes que no tinguin marca; fins i tot els
productes agrícoles en tenen. Des de fa anys, les empreses productores de fruita i
verdura etiqueten els seus productes amb el logotip de la seva marca. Les empreses
del sector de la carn també s’han esforçat a crear marques com a un element que
ofereix seguretat i confiança als consumidors, alertats per alguns brots de malalties
provocades pel consum de carn procedent d’altres països. D’aquesta manera, el
sector dóna resposta creant marques que evoquen l’origen de la carn; per exemple,
Gidella és una de les marques que posa èmfasi a ressaltar l’origen del producte:
“Vedella certificada de Girona”.

Els components de la marca són els següents:

• Nom: és la part de la marca que es pot pronunciar, que denomina el producte
que l’empresa ven. Per exemple, la marca Audi és una de les marques que
serveix per identificar els automòbils que fabrica el grup Volkswagen Audi.

• Logotip: és la part de la marca que no es port pronunciar i consisteix en
signes, símbols, colors distintius o una barreja de tots aquests.

Nom i logotip de la marca Audi

La marca és també un instrument de protecció, ja que es pot registrar per evitar
que els competidors s’aprofitin del seu prestigi i en facin ús.

Des del punt de vista del màrqueting, la marca no tan sols és un atribut
del producte, sinó que, sobretot, és una eina de suport a l’estratègia
comercial de l’empresa. Si la marca és percebuda d’una manera positiva pel
consumidor, l’empresa tindrà més facilitats a l’hora d’introduir el producte
al mercat.
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A la secció “Annexos” hi
trobareu un article que

explica les raons per
posar un nom estranger a

un producte.

Per seleccionar el nom de la marca s’han de tenir en compte una sèrie de criteris,
com són:

• Facilitat de pronunciació i significat neutre. És important que el nom de
l’empresa sigui fàcil de pronunciar al país o als països on es comercialitzi
i que no tingui un significat groller o negatiu als llocs on es vol vendre
el producte. L’exemple clàssic és el canvi de nom que va haver de fer
l’empresa Mitsubishi del tot terreny Pajero pel de Montero quan va introduir
aquest model a Espanya, o els models de Mazda Moco o Mazda Laputa,
noms inadequats als països de parla hispana. Aquest és un error en les
polítiques de màrqueting de les empreses Mitsubishi i Mazda a causa del
desconeixement de l’idioma espanyol, que les obliga a canviar els noms
d’aquests productes perquè tinguin acceptació i es puguin vendre amb èxit,
com a mínim, en els mercats de parla hispana.

• Fàcilment recordable i identificable. A més de ser fàcil de pronunciar, el
nom de la marca també ha de ser fàcil de reconèixer i de recordar. La marca
Schweppes va fer una campanya d’anuncis a televisió amb un personatge,
“l’home de la tònica”, on proposava beure tònica en diferents situacions. En
tots els casos es repetia i es mostrava el nom de la marca per fer-la més fàcil
de pronunciar i llegir per als consumidors potencials.

Podeu veure el vídeo de “l’home de tònica” en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/g6lVefgJryo?controls=1

Les empreses poden utilitzar diferents estratègies de marca per als productes
que comercialitzen. Una de les decisions més importants a l’hora de llençar un
producte al mercat és la de posar o no posar una marca associada al producte.

L’estratègia de marca ha d’anar dirigida a desenvolupar una forta identitat
de marca que incrementi el seu valor. És una estratègia a llarg termini, que
afecta tota l’organització i requereix l’ús de tots els canals de comunicació
que l’empresa tingui al seu abast.

Bàsicament, hi ha sis tipus d’estratègies de marca:

• Estratègia de marca única. L’estratègia de marca única consisteix a posar
la mateixa marca a tots els productes de l’empresa, tot i que puguin ser molt
diferents. L’exemple més conegut d’aquest tipus d’estratègia és Philips, que
comercialitza tota la seva cartera de productes amb la mateixa marca.

Aquesta estratègia és aconsellable quan la imatge de la marca és positiva,
però cal anar molt amb compte si la marca no té una imatge positiva o està
fortament associada a un producte determinat, ja que en podria dificultar la
comercialització i confondre el consumidor o desprestigiar el producte.
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• Estratègia de marques múltiples. L’estratègia de marques múltiples
consisteix en el fet que una mateixa empresa comercialitzi les diferents
categories de productes sota marques diferents.

És l’estratègia alternativa a la de marca única i, a vegades, és el resultat de
la fusió de dues empreses que aporten a la nova empresa les seves pròpies
marques. Un exemple és Procter & Gamble, que comercialitza detergents
de la marca Ariel, xampú de la marca Vidal Sasoon, rentavaixelles de la
marca Fairy...

A cada categoria de producte hi ha una marca diferent. Aquesta estratègia
és convenient quan no es vol que el consumidor associï una categoria
de producte amb una altra, per exemple, perquè no es gaudeix de bona
reputació. El principal inconvenient és el cost de donar a conèixer cada
nova marca que surt al mercat.

• Estratègia de segones marques. Les segones marques corresponen a em-
preses que ja tenen altres marques principals en una categoria de producte.

Quan es vol llançar al mercat un producte d’una categoria que ja es
comercialitza se li pot posar una marca nova per crear una segona marca.

Aquesta s’utilitza per vendre els productes a segments que són més sensibles
al preu; per exemple, el grup BSH utilitza la marca Siemens per als
electrodomèstics de més qualitat i Balay per als electrodomèstics amb
menys prestacions i, per tant, amb un preu més baix.

• Aliances de marques. Les aliances de marques són acords entre marques
complementàries amb l’objectiu de reforçar-ne la imatge i la percepció de
la qualitat. Una aliança molt coneguda és la de Sony i Dolby.

El co-branding és una forma d’aliança consistent en la utilització simultània
de dues marques diferents en un producte o servei nou amb l’objectiu d’obte-
nir un valor i una imatge de marca superiors i la diferenciació del producte.
Un exemple molt conegut de producte que neix d’una col·laboració tipus
co-branding és Nestea, de Nestlé i Coca-Cola.

• Marques del distribuïdor. És el conjunt format per les marques privades o
comercials propietat del distribuïdor i per les marques de productes genèrics.
Abans s’anomenaven marques blanques.

Les marques blanques, precedents de les marques del distribuïdor, compe-
tien en preu amb les marques del fabricant, però oferien una qualitat inferior.
Actualment competeixen no tan sols en preu sinó també en qualitat, ja que
ofereixen productes de qualitat sota les marques del distribuïdor.

Als distribuïdors, les seves marques privades els permeten un control
del mercat més gran. Alguns exemples són la majoria d’hipermercats i
supermercats: Mercadona (amb les marques Hacendado, Deliplus, Bosque
Verde...), Dia, Carrefour...

• Marca vertical. La marca vertical és la que combina una forta identificació
entre el producte i el concepte/ambient de la botiga. Alguns exemples
d’estratègia de marca vertical es poden veure a les botigues de les marques
Benetton, Zara o Tous, on es venen exclusivament productes d’aquestes
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marques, i la decoració del local i el seu ambient és característic; fins i
tot, l’ambientador d’olors que fan servir als locals és la mateixa a totes les
botigues.

Exemple de co-branding: Smart, el resultat de la unió de Mercedes i Swatch

En una acció de co-branding no necessàriament s’ha de veure qui hi ha al darrere. Aquest
és el cas del vehicle Smart, que va néixer d’un projecte comú de Mercedes Benz i la marca
de rellotges Swatch. El vehicle volia satisfer les necessitats d’un usuari jove urbà o bé d’un
usuari que ja tingués un vehicle i en volgués un segon. El vehicle volia representar els trets
fonamentals pels quals es coneixia Swatch, durabilitat i estil, així com pel que representa
Mercedes Benz, és a dir, motors fiables i seguretat en cas d’accident. D’aquesta manera,
el nou producte sortia al mercat reforçat amb els punts forts de cada empresa.

1.1.4 Anàlisi comercial del producte

En el moment de vendre, el venedor ha de tenir un coneixement exhaustiu del
producte, dels seus punts forts i dels seus punts febles, ja que en les operacions
de venda el comercial o venedor ha de fer ús de tècniques que facilitin la venda,
sense tenir la intenció de mentir el comprador o enganyar-lo.

Per assolir aquest coneixement del producte, l’equip de venedors ha de dur a terme
una anàlisi dels seus punts forts i febles. És la clàssica anàlisi DAFO que les
empreses també poden aplicar al producte.

Per fer aquesta anàlisi es poden fer servir diverses eines, com pot ser un programa
informàtic específic o una taula comparativa com la taula 1.2, en la qual es valoren
una sèrie d’ítems sobre un producte fabricat per l’empresa i un de similar o igual
fabricat per la competència.

Taula 1.2. Taula comparativa de productes

Atributs Producte de l’empresa Producte competidor A Diferència

Prestigi de marca 9 6 3

Preu 7 9 -2

Envàs (presentació) 5 5 0

Disseny 9 7 2

Qualitat 9 8 1

Servei postvenda 8 7 1

Distribució 6 8 -2

Utilitat per al consumidor 8 8 0

Totals 61 58 3

La taula 1.2 és només un exemple que permet comparar el producte d’una empresa
amb un de la competència. Evidentment, segons quin sigui el producte, els ítems
que s’hauran d’avaluar seran diferents.
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La forma de comparar els dos productes és valorant cada atribut de l’1 al 10 i,
posteriorment, analitzar les diferències parcials entre els productes i la diferència
total o global.

Les puntuacions poden ser emeses d’una manera subjectiva pels mateixos vene-
dors de l’empresa a partir de l’observació dels productes o recollint-les mitjançant
enquestes als consumidors, en estudis de mercat efectuats per la mateixa empresa
o mitjançant altres eines que l’empresa estimi oportunes.

D’una primera anàlisi de la taula 1.2 es poden extreure les conclusions següents:
es tracta de dos productes força homogenis en la majoria dels aspectes que
s’analitzen, com es pot veure amb les petites diferències que presenten les
valoracions dels ítems o atributs analitzats.

En la taula 1.3 s’han classificat els punts forts i febles per facilitar l’anàlisi de les
diferències entre els dos productes comparats.

Taula 1.3. Comparació dels punts forts i fe-
bles

Punts forts Punts febles

Prestigi de marca (+3) Preu (-2)

Disseny (+2) Distribució (-2)

Servei postvenda (+1)

Qualitat (+1)

Com es pot veure, els punts forts del producte de l’empresa són aquells en els
quals és superior al de la competència, tot i que en el cas del servei postvenda i la
qualitat la diferència és només d’un punt, la qual cosa s’haurà de tenir en compte
per l’equip de vendes a l’hora de preparar els seus arguments de venda.

Els punts forts indiscutibles són el prestigi de marca i el disseny del producte, i
els venedors hi haurien d’incidir per transmetre al consumidor una imatge més
positiva del producte i per fer-lo més atractiu als seus ulls. Per poder mantenir
aquest punt fort és recomanable que l’empresa segueixi invertint diners en crear
una forta imatge de marca, comunicant al client el valor afegit del seu producte
respecte als de la competència.

Respecte als punts febles del producte de l’empresa comparat amb el de la
competència, el preu i la distribució, els venedors hauran de preparar els arguments
de venda per compensar les objeccions que els clients i/o consumidors puguin
plantejar en el moment de la venda, i que es basarien en raons objectives, com un
preu menys atractiu per al consumidor i una distribució insuficient, en comparació
dels mateixos atributs referits al producte de l’empresa competidora.

1.2 Planificació i llançament de productes

Llançar un producte nou requereix una forta inversió per a l’empresa, però en
la major part dels casos aquesta inversió es recupera en els primers mesos que
segueixen al llançament, especialment si aquest és realment nou i satisfà les
necessitats dels consumidors.

Les polítiques de
màrqueting han de
potenciar els punts forts
dels productes de l’empresa
i també intentar compensar
els punts febles.
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En el llançament de productes nous cal conèixer quin és el moment clau per llançar-
lo amb èxit. Això està molt relacionat amb el coneixement de les necessitats del
consumidor, necessitats que pot ser conscient de tenir o bé necessitats que fins al
moment del llançament no s’havia plantejat.

Per tant, una de les funcions del departament de màrqueting de l’empresa que
vol llançar un determinat producte és conèixer les necessitats del consumidor o
anticipar-se al seu reconeixement.

1.2.1 Consideracions prèvies al llançament de productes

Quan l’empresa decideix llançar un producte nou s’enfronta a una decisió molt
important per al seu futur i que, d’altra banda, requereix una forta inversió
econòmica, per la qual cosa s’ha de plantejar una sèrie de consideracions prèvies
abans del llançament per evitar problemes ulteriors que podrien fins i tot provocar-
ne el fracàs.

En primer lloc, ha de tenir en compte el destinatari principal de totes les polítiques
de màrqueting que farà l’empresa: el consumidor.

El consumidor, per la seva banda, decideix comprar un producte quan sent una
necessitat no satisfeta, però s’ha de destacar que hi ha diferents tipus de necessitats.
La piràmide de Maslow pot ajudar-nos a classificar-les i poder determinar quines
són les motivacions reals que té un client quan compra un producte.

Identificant les necessitats reals del consumidor podem adaptar el producte als seus
gustos i cobrir millor les seves expectatives, diferenciant-nos de les propostes que
ofereixen els competidors.

Per poder portar a terme aquesta diferenciació i el posterior llançament cal haver
portat a terme una profunda investigació sobre el que busca el client en aquest
producte i sobre els productes actuals del mercat que ja cobreixen aquestes
necessitats.

Abans de llançar un producte, l’empresa ha de tenir en compte una sèrie de
consideracions prèvies: les necessitats del consumidor i la capacitat de
l’empresa per satisfer-les.

Motius de consum: MICASO

Una manera d’explicar els motius pels quals els consumidors compren un producte
determinat és a través d’aspectes relacionats amb la pertinença a un nivell social,
amb les necessitats d’estima i amb les necessitats d’autorealització.

Els motius de consum més comuns es poden agrupar en sis, i es es poden recordar
amb la regla mnemotècnica MICASO:
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• (M) Moda. Els motius provenen de la necessitat de canvi, de renovació, de
tenir el producte que està de moda en un moment determinat: roba, música,
automòbils...

• (I) Interès. El desig apareix quan l’individu té interès en les coses materials,
com invertir en béns de gran durada, adquirir una casa, invertir per obtenir
grans beneficis o invertir en productes d’estalvi... Per exemple, en època
de crisi el consumidor pot estar interessat a desplaçar el seu consum cap a
productes de menor cost, que suposen un major estalvi.

• (C) Comoditat. Les raons que en motiven el consum són la necessitat
de viure amb comoditat, la tranquil·litat, el benestar... En un moment en
què la gent comença a comprar per Internet per comoditat són moltes les
empreses que s’han afanyat a crear botigues virtuals per evitar perdre clients
potencials.

• (A) Afecte. Es tracta de raons que moltes vegades són poc racionals o
lògiques, però que comporten la felicitat de l’individu, com per exemple
la compra per identificació amb la marca, per simpatia amb el venedor, per
amistat, per fer un regal...

• (S) Seguretat. Aquests motius, traslladats a la compra, es tradueixen en
utilitat, garantia de marca, servei postvenda, durada...

• (O) Orgull. Són compres que responen a la satisfacció de les necessitats
dels nivells més alts de la jerarquia de Maslow, com ara les necessitats
d’admiració, de prestigi, d’ostentació, etc. Generalment, el consumidor que
en el seu procés de compra actua per orgull decanta el seu consum cap a
productes que tenen una forta imatge de marca amb molt bona reputació.

Les empreses han d’utilitzar el model MICASO per analitzar quins motius té el seu
client per comprar la categoria de producte que comercialitzen. Si el consumidor
compra per seguretat cal esforçar-se per comunicar la durabilitat dels nostres
productes i la bona atenció postvenda que pot oferir l’empresa. Si el principal
motiu de compra és l’ostentació, s’invertirà en una bona campanya per enfortir la
imatge de la marca, per guanyar bona reputació i per dotar el producte d’elements
distintius que el facin únic. Totes aquestes accions permetran satisfer millor el
client i fidelitzar-lo.

Justificació de la necessitat de creació de productes nous

Les empreses que decideixen llançar un producte han de conèixer i tenir molt
en compte les necessitats del consumidor, i els motius més generals de consum,
perquè l’èxit d’un producte nou pot dependre del coneixement real de les ne-
cessitats del consumidor potencial i/o dels seus motius de consum. Ara bé, les
empreses també tenen uns motius propis per llançar productes nous, i diferiran
d’una empresa a una altra i d’un mercat a un altre.

Els motius més generals i coneguts es recullen en la classificació proposada per I.
Grande (Dirección de marketing, 1994. Madrid, Prentice Hall):
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• Motius de mercat. Obliguen l’empresa a crear productes nous per poder-se
situar en una millor posició competitiva. Altres vegades, la mateixa situació
econòmica del mercat obliga l’empresa a reactivar-lo amb el llançament de
productes nous.

• Motius estratègics. Es tracta de crear productes complementaris o explotar
al màxim el canal de distribució i ocupar o satisfer una veta del mercat
que està lliure, és a dir, atendre una demanda insatisfeta o defensar-se dels
competidors.

• Motius tècnics. En aquest cas, es tracta d’utilitzar al màxim la capacitat de
les instal·lacions de l’empresa, aprofitant subproductes d’altres processos
productius.

• Motius de rendibilitat. Han d’anar dirigits a aconseguir l’increment dels
beneficis i a combatre l’estacionalitat de les vendes.

• Motius de dinàmica. L’empresa ha de donar la imatge d’estar al dia i
tenir capacitat de renovació dels seus productes. Aquesta imatge és molt
important quant a la venda dels productes, la fidelitat dels clients...

Quan una empresa decideix llançar un producte nou al mercat ha de decidir
quina serà la diferenciació amb aquell o aquells productes que substitueix;
en resum, quin tipus d’innovació representa el producte nou respecte al que
ja existeix en el mercat, sia en la cartera de productes de la pròpia empresa,
sia en la de la competència.

Què es considera un producte nou? Si es té en compte el grau de novetat d’un
producte, tant per a l’empresa com per al consumidor, es poden considerar com a
productes nous els següents:

• Producte original o nou. És el que presenta unes característiques físiques
i conceptuals noves: el producte i el seu concepte són nous, no existeix
en el mercat. En aquest cas, ni l’empresa ni el consumidor els coneixen i,
per tant, en la seva elaboració i comercialització l’empresa s’enfronta a un
risc més gran que si fos conegut. D’altra banda, el consumidor s’enfronta
al risc de comprar un producte del qual no coneix el grau de satisfacció
que li pot aportar, ni en té cap referència prèvia. Posem el cas d’una
marca de productes tecnològics que introdueixi un nou rellotge que permet
sincronitzar-se amb el telèfon mòbil de l’usuari. Actualment ja existeixen
aquests dispositius, però, en un primer moment, una marca va ser la pionera
i va córrer el risc d’acceptació per part dels consumidors, que podrien haver
trobat que el producte era innecessari.

• Producte renovat o amb una fórmula nova. Es tracta d’un producte que ja
existeix i que l’empresa comercialitza però que ha decidit renovar, canviar
la fórmula per millorar-lo o corregir mancances que podia tenir la versió
antiga. En aquest cas, l’empresa és la que afronta un risc més gran a l’hora
de llançar el producte nou, ja que es tracta d’un canvi en el procés productiu.
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El consumidor ja sap per a què serveix el producte, en molts casos l’ha
provat, i el risc que corre en comprar-lo és més baix que si no el conegués
en absolut. Posem per cas el d’una empresa que comercialitza xampú però
que, després d’una investigació de mercat, conclou que hi ha un segment
de la població que té com a motivació de consum la preocupació per la
caiguda del cabell. L’empresa pot recollir aquesta necessitat i introduir una
nova línia amb una fórmula contra la caiguda del cabell. Aquest és el cas de
la marca Pantene, que va comunicar aquest nou producte amb una atrevida
campanya on la protagonista feia tota una sèrie de piruetes sostinguda només
pels seus cabells.

• Producte reposicionat. És aquell en el qual l’empresa ha canviat la manera
com el consumidor el percep però sense modificar-ne l’essència o els seus
trets característics. L’empresa ha canviat el mix de màrqueting respecte
d’aquest producte per fer-lo més atractiu per al consumidor, augmentar les
vendes o diferenciar-lo de productes massa semblants de la competència.
Un exemple podria ser el cas de l’empresa Casio, que va començar a
comercialitzar rellotges senzills als anys vuitanta i que, en els darrers anys,
gràcies a la innovació tecnològica i a una forta inversió en creació d’imatge
de marca, ha aconseguit reposicionar el seu producte perquè els clients el
percebin com un producte de tendència, innovador i connectat amb el món
juvenil.

L’empresa Casio ha reposicionat els
seus rellotges per dirigir-los a un
segment jove, innovant en tecnologia
i creant una comunicació atrevida
que connecta amb els joves.

Podeu veure l’anunci de Pantene a què es feia referència en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/XbgT14Mj3bo?controls=1

Èxit en el llançament de productes nous

Un cop coneguts quins són els motius o les raons per a la creació d’un producte nou
i també quins tipus d’innovació s’hi associen i els riscos que comporta la decisió
de crear o llançar un producte nou, cal plantejar-se una sèrie de qüestions, com per
exemple per què hi ha productes nous que triomfen i per què altres llançaments
fracassen. No és fàcil determinar ràpidament quins productes tindran èxit i a
quins els espera un fracàs estrepitós. Segons la Marketing Research Association
només el 40% dels productes que es creen finalment s’acaben llançant al mercat i,
d’aquests, només el 60% aportaran beneficis.

Alguns consells per reduir el risc associat al llançament d’un producte són:

• Identificar el millor dels prototips per llançar al mercat. Moltes vegades
l’error rau en una elecció d’un producte insuficient.

• Extreure conclusions a partir de proves qualitatives i quantitatives, no tan
sols a partir de suposicions.
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A la secció “Annexos” hi
trobareu les raons per les

quals han fracassat els
llançaments de diversos

productes.

• Acceptar els comentaris dels primers consumidors que proven el producte i
avaluar les seves propostes de modificació d’aquest. És molt important fer
tests de producte abans de la seva introducció al mercat.

• Comunicar l’existència del producte planificant els mitjans necessaris i
dedicant-li un pressupost adequat. Si l’empresa no fa publicitat sobre el
nou llançament és més difícil contactar amb el públic objectiu.

• Ser dels primers a entrar al mercat, perquè, tot i que és cert que ser el primer
no garanteix que es tingui èxit, segurament permet guanyar-se la imatge
d’innovador entre els consumidors, així com establir pactes de distribució
exclusiva en alguns canals.

Fracàs en el llançament de productes nous

Segons Santesmases (2012), entre les principals causes de fracàs del llançament
de productes nous s’hi troben les següents:

• El producte no satisfà realment una necessitat i el consumidor no troba cap
motivació per comprar-lo.

• El producte no és percebut pel consumidor com un producte diferent i no el
substituirà pel que ja compra.

• Sobreestimació de la demanda i, per tant, no s’assoleix el mínim de vendes
que fan rendible el producte.

• Mal disseny de l’estratègia comercial.

• Falta d’experiència o de coneixement del sector i del mercat.

Exemple de llançament fracassat: el cas de Crystal Pepsi

L’any 1992, Pepsi va fer diversos tests de mercat en alguns estats d’Estats Units
per conèixer el grau d’acceptació d’un nou refresc amb gust de cola, sense cafeïna i
transparent; tota una novetat, ja que tots els refrescs de cola eren de color fosc. L’any
1993 es va fer una comercialització massiva als Estats Units i en alguns països europeus,
entre els quals hi havia Espanya. El producte no va tenir suficient acceptació i, només
un any més tard, ja es va retirar del mercat. L’any 2015, un youtuber va començar una
campanya a favor de Crystal Pepsi i els seus seguidors van demanar a l’empresa que es
tornés a comercialitzar. Sembla que la companyia està valorant la possibilitat de tornar el
producte a les prestatgeries de les botigues... Potser a la segona va la vençuda.

1.2.2 Etapes del procés de creació de productes nous

La planificació o creació de productes nous és un procés complex i sempre havia
estat considerat un procés llarg i seqüencial, però el sorgiment de les noves
tecnologies, un mercat competitiu cada cop més preparat i l’aparició d’Internet
l’han accelerat. Seguint Santesmases, es pot dir que algunes fases s’encavalquen
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amb d’altres, com es pot veure en la figura 1.2, en la qual es representen les fases
de creació d’un producte.

Com podeu observar en la figura, unes fases s’inicien quan encara està en marxa la
fase precedent, i es produeix l’encavalcament al qual es feia referència abans. Una
bona planificació del llançament d’un producte no en garanteix l’èxit, però com a
mínim pot contribuir a reduir taxes de fracàs, ja que un producte es pot retirar en
les fases prèvies a la seva comercialització si es detecten problemes que poden fer
perillar l’èxit del llançament.

Figura 1.2. Procés de creació d’un producte

De tota manera, moltes empreses de primera línia, tot i executar una planificació
molt acurada, han sofert fracassos en el llançament de productes nous.

Les fases del procés de llançament o creació de productes nous són les següents:

1. generació d’idees

2. filtratge d’idees

3. desenvolupament i test de concepte

4. disseny d’estratègia i anàlisi econòmica

5. desenvolupament del producte

6. test del producte

7. test del mercat

8. llançament i comercialització del producte

No tots els productes requereixen les mateixes fases en la seva creació; per
exemple, si l’empresa ja té dissenyat el producte que vol llançar, les fases de
generació d’idees i de filtratge no es faran, i es començarà la planificació amb la
tercera o la quarta fase si l’empresa té molt clar quin és el concepte del producte
que vol comercialitzar.

Productes i serveis

Cal dir que no es produeixen les
mateixes fases en el llançament
d’un producte que en el
llançament d’un servei, ja que la
intangibilitat d’aquest últim
condiciona la realització
d’algunes de les fases del
llançament.
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Generació i selecció d’idees

La generació d’idees implica una cerca sistemàtica de productes nous i
recórrer a diverses fonts mitjançant diversos mètodes o procediments.

Les fonts d’aquestes idees noves poden ser internes (provenen de la mateixa
empresa) o externes.

Com a exemples de fonts internes cal destacar els empleats, especialment els
venedors, ja que en tenir contacte directe amb el consumidor posseeixen un
coneixement molt elevat i per tant valuós de quines són les necessitats i els desitjos
del consumidor i de com poden ser satisfets amb productes futurs.

Els clients de l’empresa també es podrien considerar com a fonts internes, tot i
que seria millor considerar-los una font mixta. Per exemple, podríem recopilar-ne
les opinions a partir d’enquestes de satisfacció.

Com a fonts externes a l’empresa es poden destacar els distribuïdors, els proveï-
dors, la competència, els consultors de màrqueting, les patents...

Els distribuïdors, i molt en especial els detallistes, coneixen molt bé el mercat,
perquè hi tenen una relació directa i saben identificar quines són les autèntiques
necessitats dels consumidors. Aquesta informació és molt valuosa per a l’empresa
a l’hora de prendre decisions relacionades amb la gestió del producte. Els
proveïdors tenen coneixements sobre tècniques i materials que poden ser utilitzats
per desenvolupar productes nous o per millorar-ne els existents.

L’anàlisi de la cartera de productes de la competència i l’ús que fa de les
variables de màrqueting és també una font externa que pot inspirar canvis en la
gestió del producte.

Els consultors de màrqueting poden dur a terme investigacions de mercat que
detectin necessitats no satisfetes o latents que motiven el llançament de productes
nous, inexistents fins al moment, per cobrir o satisfer les necessitats detectades.

Les patents serveixen com a fonts d’idees per a productes nous, perquè hi ha molts
invents patentats que poden ser aplicats en el desenvolupament de productes nous
o per millorar-ne els existents.

Una font tant interna com externa poden ser els científics i/o investigadors que
treballen en el si de l’empresa dins del departament d’R+D+i que, en aquest cas,
serien una font interna, o que treballen en una universitat o en un laboratori i
l’empresa es beneficia dels seus invents per aplicar-los al procés productiu.

I dins la consideració de font mixta, tant interna com externa, podrien ser
considerats també els clients de l’empresa, ja que tot i ser de facto elements externs
hi estan vinculats d’alguna manera, ja que coneixen i utilitzen els productes i poden
proporcionar suggeriments molt interessants per a productes nous o per millorar
els actuals.



Polítiques de màrqueting 31 Polítiques de producte i preu

Els mètodes i procediments al servei de l’empresa per obtenir idees de productes
nous són molts i de diverses classes, i poden ser poc estructurats, com les converses
informals entre clients i venedors, és a dir, els que es deriven de les relacions
habituals entre els clients i l’empresa, o molt estructurats, com les entrevistes i
les reunions de grups de consumidors i d’experts, utilitzant tècniques per generar
idees com les següents:

• Brainstorming o pluja d’idees: consisteix en la reunió d’un grup de
persones (menys de 15) heterogènies, en què cada persona opina sobre la
qüestió en discussió, d’una manera espontània i oberta, sense sotmetre’s a
les idees exposades i sense rebre crítiques de la resta de components del
grup.

• Sinèctica: consisteix a utilitzar analogies remotes, reals o fantàstiques, per
aconseguir estimular la creativitat de les persones del grup, que reformula-
ran el problema plantejat per tal de comprendre’l millor i així poder donar
una solució satisfactòria al client. És com una sessió de pluja d’idees però
més estructurada i més complexa. L’anàlisi que es fa en aquest tipus de
sessió és més profunda i serveix per trobar la solució ideal a un problema
que planteja un client. Aquest anirà triant les solucions que li semblen més
adients al llarg de la sessió i descartant les que no li agradin, fins a arribar
a una única solució satisfactòria.

• Anàlisi morfològica: és un mètode d’estimulació de la creativitat i genera-
ció d’idees de productes nous. El mètode morfològic tracta de trobar totes
les solucions teòriques possibles que es puguin imaginar per a un problema.

Un cop s’ha recollit un conjunt d’idees de productes nous mitjançant el filtratge
d’idees, s’analitzen una per una i es van descartant les inviables.

El producte que ha de sorgir d’aquestes idees que s’avaluen ha de ser compatible
amb la imatge i els objectius de l’empresa, però també amb la capacitat productiva
i els recursos humans i tecnològics de la companyia.

Des del punt de vista del mercat, el filtratge d’idees ha d’eliminar les que sigui
evident que no es podrien convertir en productes que puguin sobreviure en el
mercat, és a dir, que no siguin demanats pel mercat.

Desenvolupament i test de concepte

Un cop seleccionades les idees que han superat el filtratge, la fase següent
consisteix a desenvolupar el concepte de producte.

El concepte de producte consisteix en una descripció detallada de la
idea del producte, expressada d’una manera entenedora i interessant per al
consumidor, com per exemple un aparell de microones amb grill incorporat
per gratinar els aliments.
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A la secció “Annexos”
podeu llegir un article

sobre l’ús de la
neuroestètica com a font

d’informació per recollir
opinions dels consumidors

sobre l’aspecte dels
productes.

No obstant això, heu de saber que el concepte de producte no és el producte
acabat, ja que una mateixa idea és fàcil que inspiri diversos conceptes i, és clar,
és necessari concretar i desenvolupar els diferents conceptes per poder passar a la
fase següent, que és el test de concepte.

El test de concepte implica fer una comprovació de com és percebut i avaluat
el concepte de producte per un grup de consumidors potencials.

En aquest test, el grup de consumidors debatrà sobre aspectes importants del
concepte, com la seva claredat, distinció i la credibilitat dels seus beneficis,
millores possibles, possibilitat i intenció de compra, preu, sabors, etc.

El test de concepte té com a objectiu primordial obtenir informació relativa a les
qüestions següents:

• Si el producte és clar en la seva formulació.

• Necessitat que satisfà el producte.

• Singularitat del producte respecte dels que hi ha al mercat.

• Valor percebut i preu raonable relacionat amb el valor percebut.

• Intenció de compra i freqüència.

Disseny de l’estratègia de màrqueting i anàlisi econòmica

Una vegada s’ha superat el test de concepte, la fase següent tracta de desenvolupar
una estratègia comercial provisional al servei del producte. Aquest plantejament
d’estratègia de màrqueting tractarà dels aspectes següents relacionats amb el
producte:

• descripció del mercat objectiu

• descripció del posicionament del producte

• previsió de vendes

• participació en el mercat

• previsió de beneficis per al temps estimat de vida del producte

• previsió de l’evolució del preu

• distribució del producte

• promoció

Quan l’empresa té aquesta estratègia comercial provisional o prèvia s’haurà d’ava-
luar la compatibilitat amb la seva estratègia, especialment pel que fa als objectius
generals i recursos interns. I això es farà mitjançant una anàlisi econòmica.
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L’anàlisi econòmica implica una revisió completa de les vendes, els costos,
els beneficis, el potencial de creixement, la durada en el mercat i la
vulnerabilitat del producte davant els possibles atacs de la competència, amb
la finalitat de comprovar la seva contribució als objectius de l’empresa i la
seva adequació amb aquests.

Desenvolupament del producte

La fase de desenvolupament del producte comporta fer un prototip del producte;
per exemple, un prototip d’automòbil que es presenta en una fira de mostres.

La diferència entre el concepte i el prototip és que ara ja s’ha materialitzat la
idea, el concepte s’ha transformat en un objecte tangible, una versió preliminar
del producte similar al que finalment es comercialitzarà com a producte definitiu.
Generalment, el prototip canvia en alguns aspectes abans d’arribar al consumidor
com a producte definitiu.

El prototip permet comprovar el funcionament, les possibilitats de producció, els
costos, el rendiment, etc.

Exemple d’inversió en prototips: 1.600 proves abans del definitiu OmBra

L’empresa OmBra ha invertit esforços en la creació de 1.600 prototips per aconseguir el
model definitiu del seu producte: un sostenidor intel·ligent per a dones esportistes que
mesura el ritme cardíac i que permet visualitzar l’evolució de l’activitat física des d’una
aplicació mòbil (figura 1.3). El seu teixit innovador permet adaptar-se perfectament als pits
de les dones i mantenir la pell seca.

Figura 1.3. El sostenidor intel·ligent OmBra, que ha
necessitat més de 1.600 prototips

Test de producte

Després d’elaborar diferents prototips es procedirà a la seva avaluació per consu-
midors potencials, com es es fa amb motiu del test de concepte. En aquest cas, el
test s’anomena test de preferències.
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El test de marca analitza si
el nom d’un producte nou és

fàcil de memoritzar, si
suscita records o

sensacions...

El test de preferències determinarà quin és el prototip que es convertirà en
el producte definitiu.

El test de producte es pot fer de maneres diferents:

• D’una manera individualitzada, comparant el producte nou amb d’altres de
similars de la competència.

• Identificant o no la marca del producte nou i comparant-lo amb altres de la
competència. Si no hi apareix la marca, s’anomena test cec.

• D’una manera instantània, quan el producte es mostra als punts de venda o
es deixa provar durant un temps al domicili del consumidor o en altres llocs
apropiats.

També es pot fer un test d’envàs, aconsellable quan es llança un producte nou
i també quan es modifica l’envàs d’un que ja existeix. Els aspectes que cal
considerar són la seva imatge, la facilitat d’ús, la visibilitat...

Exemple de reposicionament: el cas de McDonald’s

En el seu procés de reposicionament com a marca transparent, McDonald’s, més enllà de
canviar el seu logotip de vermell a verd, va fer canvis en els seus envasos. La iniciativa
consistia a incloure en els envasos de tots els seus productes (hamburgueses, begudes,
gelats...) una taula on s’indicava la informació nutricional (les calories, els greixos, els
hidrats de carboni...) per facilitar el coneixement sobre el que es consumia. Abans de
llançar aquests nous envasos al mercat es van fer tests a Colòmbia, Escòcia, els Estats
Units, Hong Kong i Espanya. Un cop recollides les opinions dels clients potencials, es va
procedir a la introducció dels envasos.

Dins de les proves que es fan respecte al producte nou és interessant destacar
el test de marca, que consisteix a provar l’acceptació que tindrien una
sèrie de noms per designar el producte nou en un test en el qual participen
consumidors potencials.

El test de marca es pot utilitzar tant per avaluar la idoneïtat dels noms de producte
ja existents en el mercat com l’adequació dels noms per als productes nous.

A més de les decisions que es prenen respecte al producte, es prenen decisions
sobre altres components del mix de màrqueting, com són les següents:

• Decisions sobre el preu: s’ha de decidir quin serà el preu final del producte,
tenint en compte el valor que el consumidor li dóna i el preu que li semblaria
raonable, conjugat amb el límit que estaria disposat a pagar.

Tot això s’ha de fer coincidir amb el preu que l’empresa consideri que li dóna
un marge de beneficis suficient, tenint en compte els costos de producció i
de comercialització del producte.

• Decisions sobre la distribució: es concretarà el canal de distribució i la
xarxa logística que s’utilitzarà per fer arribar el producte al consumidor.



Polítiques de màrqueting 35 Polítiques de producte i preu

• Decisions sobre comunicació: es comença a dissenyar la campanya de
comunicació del producte, o de la marca, i es defineix un pla de comunicació
per donar a conèixer el producte al consumidor transmetent el posiciona-
ment.

En la fase del test de producte, el test es complementa amb la presa de
decisions respecte al màrqueting mix que es desenvoluparà entorn del
producte: preu, distribució i comunicació.

Test de mercat

El test de mercat és una comercialització real del producte nou a
escala reduïda. S’efectua en un mercat limitat, representatiu del mercat,
tradicionalment en ciutats de mida mitjana; a Espanya, per exemple, podem
citar Valladolid o Saragossa.

El test del mercat té com a avantatge principal que implica un assaig real de com
serà rebut el producte en el mercat quan sigui llançat definitivament. Per tant,
l’empresa encara és a temps de fer correccions o modificacions a les estratègies de
màrqueting, i fins i tot de decidir aturar el llançament del producte si els resultats
són molt negatius.

No obstant això, també té desavantatges:

• No sempre es poden assajar tots els elements de l’estratègia comercial.

• Atès que es tracta d’una prova limitada en lloc i temps, la informació que
es recollirà sobre les compres serà únicament respecte de les primeres
compres, però no sobre les de repetició, que són les que més interessen
l’empresa en molts casos, ja que les compres de repetició d’un percentatge
dels consumidors són les que li oferiran informació sobre l’acceptació del
producte en el mercat.

• El test del mercat endarrereix el llançament definitiu del producte i, a
més, permet que els competidors tinguin informació sobre les intencions
de l’empresa; això redueix el factor sorpresa, que quan existeix sempre és
un avantatge competitiu de tipus estratègic.

Llançament i comercialització del producte

Una vegada han estat superades les fases de generació i selecció d’idees, desen-
volupament i test del concepte, disseny de l’estratègia de màrqueting i anàlisi
econòmica, desenvolupament del producte, test del producte i test de mercat, el
producte es llançarà definitivament al mercat. Aquesta és la vertadera prova i la
que permetrà que l’empresa comprovi quin és el grau d’acceptació del producte
nou per part del mercat a curt i a llarg termini i les compres de repetició, si escau.
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Empresa petita, ciutat
petita

Una empresa petita triarà una
ciutat petita i farà una promoció
molt intensa en aquella ciutat i

els seus voltants. En una segona
fase, es podrà traslladar a altres

ciutats. El que no farà mai és un
llançament a escala nacional o
internacional, perquè no té els

recursos econòmics per suportar
una campanya de promoció com

la que pot fer Coca-Cola.

Així mateix, es podrà comprovar si realment es compleixen les previsions teòri-
ques i el producte nou resisteix els atacs dels competidors.

L’empresa s’enfrontarà als costos reals de fabricació, de comercialització i
de màrqueting i haurà d’assumir els riscos reals si les previsions que es van
fer en els diferents tests previs al llançament del producte eren excessivament
optimistes.

1) Quan s’ha de fer el llançament?

En la comercialització d’un producte nou, l’elecció del moment en el qual s’ha de
fer el llançament és clau per al seu èxit futur.

Segons Kotler (2000), imaginem que una empresa ha completat ràpidament el
procés de desenvolupament del producte i sap que la competència és en la fase
final. Per escollir en quin moment es fa el llançament del producte nou es pot
plantejar les situacions següents:

• Ser la primera a entrar en el mercat. L’empresa que s’introdueix primer
en un mercat gaudeix dels “avantatges de ser el primer”, que consisteixen en
l’obtenció d’alguns distribuïdors i clients clau i en l’obtenció de la posició
i la reputació del líder. Però això comporta un risc: si el producte no està
totalment desenvolupat, en entrar primer al mercat pot adquirir la fama de
fabricar productes mal acabats o imperfectes.

• Entrada paral·lela. L’empresa pot planificar el moment de la seva entrada
al mercat per fer-la coincidir amb la del seu competidor. Està comprovat que
quan dues empreses promocionen un producte semblant al mateix temps,
al mercat li crida més l’atenció aquesta coincidència que si només se’n
presenta una.

• Entrada posterior. L’empresa pot endarrerir el llançament fins que ho faci
la competència. Els pioners hauran d’educar el mercat respecte al producte
nou, amb el cost que això representa. El producte de la competència pot tenir
carències o errors que poden ser evitats per l’empresa que entra després. I
a més, d’aquesta manera la companyia que entra segona ja té informació de
les dimensions del mercat i del seu comportament.

2) On s’ha de fer el llançament?

Cada empresa haurà de decidir on fer el llançament del seu producte depenent
del tipus, de si farà molta publicitat o poca, de si és una empresa gran, mitjana o
petita, i amb molts recursos o pocs. Tots aquests aspectes influeixen en la decisió
de l’empresa respecte de l’indret on fer el llançament.

També és important, a l’hora de triar el lloc del llançament, conèixer la competèn-
cia que l’empresa té en aquest lloc i la seva implantació. Hi ha mercats que són
més atractius i fàcils que d’altres en aquest aspecte.
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Finalment, heu de tenir en compte l’efecte Internet, que ha permès que les
empreses, tot i que siguin molt petites, globalitzin els llançaments dels seus
productes.

3) A qui va dirigit el llançament?

L’empresa ha d’enfocar la seva distribució i promoció als grups més adequats i
més predisposats a adquirir la tipologia de productes en la qual es pot incloure el
nou producte llançat.

Com que és molt difícil trobar un públic objectiu “fet a mida” o ideal per a
l’empresa, cal seleccionar el segment de mercat que li asseguri unes vendes més
elevades i que li permeti recuperar la inversió al més aviat possible.

4) Com s’ha de fer el llançament?

L’empresa ha de desenvolupar el Pla d’introducció del producte nou als mercats.
Com que hi ha diverses activitats involucrades en el llançament d’un producte,
l’empresa haurà d’establir un calendari amb la programació seqüencial de totes
les activitats i fases que s’han de dur a terme des que el producte està preparat per
sortir al mercat.

Quan el producte ja és al mercat i ja ha assolit una certa quota de mercat, l’empresa
pot estar interessada a augmentar aquesta quota amb el llançament de productes
nous o a incrementar-ne l’assortiment.

Les empreses han de tenir cura de la seva cartera de productes i gestionar-la de la
millor manera per augmentar les vendes, però al mateix temps fidelitzant el client.

1.2.3 Anàlisi de la cartera de productes

Les empreses no solen comercialitzar un sol producte, sinó que es dediquen a la
comercialització d’una sèrie de productes similars que componen la cartera de
productes.

A l’hora de decidir implementar una estratègia de producte, l’empresa ha d’ana-
litzar la seva oferta de productes i decidir si cal ampliar-la o no, o si cal reduir-la
eliminant els productes que no tenen sortida i que no aporten beneficis.

La cartera de productes d’una empresa és formada pel conjunt de productes
individuals que en constitueixen l’oferta, i se sol estructurar en tres àmbits:
gamma, línia i producte individual.

La cartera de productes, també anomenada mix de producte, assortiment o gamma,
és el conjunt de productes que comercialitza l’empresa.

Avantatges d’una cartera
àmplia

Si una cartera de productes és
àmplia podrà cobrir millor el
segment del mercat al qual
s’adreça; l’amplitud de línies i
les diferents varietats de cada
línia permetran satisfer millor les
expectatives que els clients tenen
de cada categoria de producte.
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La gamma de productes està formada pel conjunt de productes que
comercialitza l’empresa. Normalment, una companyia comercialitza més
d’un tipus de producte, i per tant la gamma de productes inclou diferents
línies de producte.

Per exemple, l’empresa Nestlé comercialitza diferents gammes: xocolata, cafès,
productes infantils, productes precuinats, postres làctics, postres gelades... Totes
formen part de la seva cartera o oferta de productes.

Decisions estratègiques sobre la composició de la cartera o de la gamma

És important identificar les dimensions de la cartera de productes per poder
gestionar-la bé. Per això es distingeix entre:

• Amplitud de gamma: defineix el nombre de línies diferents que té una
gamma. Per exemple, l’empresa Seat té una gamma de productes formada
per diferents línies: Ibiza, León, Altea, Toledo...

• Profunditat de línia: és el nombre de productes individuals que la com-
ponen. Per exemple, si Seat disposés de tres productes diferents en la línia
Ibiza i cadascun d’aquests es comercialitzés en sis colors, tres cilindrades i
tres o cinc portes, es podria dir que la profunditat de la línia Ibiza seria de
108 (3 x 6 x 3 x 2 = 108), càlculs que podeu aplicar al conjunt de línies que
formen la gamma de turismes Seat.

• Longitud de gamma: es refereix al total de productes que s’inclouen en les
diferents línies. Seguint amb l’exemple anterior, si es considerés que Seat
disposa de 3 productes en la línia Ibiza, 4 en la línia Toledo, 4 en la línia
León i 4 en la línia Altea, la longitud total d’aquesta gamma seria 15 (3 + 4
+ 4 + 4).

• Coherència: es refereix a l’homogeneïtat i al grau de relació que hi ha entre
les diferents línies segons l’ús final del producte, la tecnologia emprada o
els canals de distribució que s’utilitzen en la seva comercialització. En el
cas de la marca Seat, es considera que hi ha un alt grau de coherència entre
les seves diferents línies, perquè tots els productes que conformen la gamma
satisfan les mateixes necessitats. El cas extrem podria ser el d’una botiga
que ven productes molt diferents, com ara una botiga de conveniència on es
pot trobar premsa, llibres, objectes de regal, productes d’alimentació, etc.
En aquest cas no hi ha cap coherència, perquè els productes estan orientats
a la satisfacció de necessitats molt diferents.

La gamma de productes inclou diferents línies de producte que es
complementen entre si.

Exemple de cartera de productes: el cas de L’Oréal

L’empresa L’Oréal té una àmplia gamma de productes perquè disposa de diverses línies
de productes de maquillatge que es complementen amb productes per a la cura de la pell
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i dels cabells. El nombre de línies que ofereix aquesta empresa és la seva amplitud de
cartera. Dins de cada línia desenvolupa diferents tipus de producte que donen resposta
a les diferents necessitats dels clients. Així doncs, dins de la línia de productes per a la
cura de la pell hi trobem productes agrupats per les categories següents: primers signes
de l’edat, antiarrugues, pells madures i hidratants. Totes les opcions de producte que hi ha
a la línia de cura de la pell conformen el que s’anomena profunditat de línia. Finalment,
es pot dir que el grau de coherència de la cartera de productes és alt, ja que respon a
necessitats molt homogènies que es poden catalogar com a cura de la pell i els cabells.

Anàlisi de les línies de productes

Com ha de ser d’àmplia, la cartera de productes? I quants productes hauria de tenir
cada línia? El departament de màrqueting pretén trobar respostes per a aquestes
preguntes.

Quan una empresa decideix dissenyar una estratègia de màrqueting per a una
línia de productes, els directors de màrqueting han de tenir en compte les etapes
següents:

1. Analitzar la contribució de cada producte al benefici i/o a les vendes
totals de la línia. Aquesta informació es pot estudiar utilitzant eines de
gestió econòmica, com el llindar de rendibilitat o punt mort.

2. Decidir la longitud de la línia. Consisteix a prendre la decisió d’afegir
o eliminar productes a la línia. En molts casos, els excessos de capacitat
productiva de l’empresa són la causa que els directors de línia en proposin
augmentar la longitud.

D’altra banda, els venedors o la força de vendes també sol pressionar perquè
la línia s’augmenti i es puguin cobrir millor les necessitats dels clients finals.
Però no sols es planteja augmentar una línia a l’empresa, sinó que també li
pot interessar fer una reducció de la línia. Aquesta decisió se sol plantejar
només en tres casos:

• Productes obsolets. Quan un producte genera beneficis molt baixos
o fins i tot pèrdues cal fer una anàlisi dels costos i de les vendes per
obtenir informació que permeti decidir la seva eliminació o bé el seu
manteniment.

• Dèficit en la capacitat productiva. Quan l’empresa tingui dèficit
de capacitat productiva, el director de la línia tendirà a eliminar els
productes que siguin menys rendibles per a l’empresa en favor dels
més atractius en termes de benefici.

• Aparició del fenomen de la canibalització. Quan dins d’una mateixa
línia de productes es dóna el fenomen de la canibalització vol dir que
l’estratègia per al producte nou ha estat reeixida, però en detriment
d’un altre producte molt similar i afectant els resultats globals. Per
això, els experts en màrqueting aconsellen que es faci una anàlisi
dinàmica per evitar els problemes de canibalització entre productes
d’una mateixa empresa i, fins i tot, d’una mateixa línia.

A l’apartat “Polítiques de
preu” d’aquesta mateixa
unitat podeu veure amb
detall què signifiquen els
conceptes llindar de
rendibilitat i punt mort.
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Producte obsolet

És el producte que s’ha quedat
antiquat o ha passat de moda

dins de la línia i, normalment, se
sol trobar en la fase de declivi

del seu cicle de vida.

3. Decidir el pressupost de màrqueting. Es tracta d’assignar els recursos
econòmics per a cada línia i repartir-los entre els productes que la integren.
Atès que els recursos econòmics en la majoria d’empreses solen ser limitats,
decidir el pressupost de màrqueting que s’ha d’assignar a cada línia és un
problema afegit per als departaments de màrqueting de les empreses.

Els directors de producte pressionen per obtenir més assignació per als seus
productes. Les raons que al·leguen són diverses, com per exemple que el producte
es troba en plena fase de creixement i cal aprofitar el moment, i si és en declivi,
per evitar que desaparegui totalment. L’experiència dels responsables encarregats
de l’assignació del pressupost, l’estimació de vendes futures i el coneixement del
mercat i de l’empresa seran clau de cara al repartiment final.

Exemple de competència dins d’una mateixa empresa: els productes caníbals

Quan un producte nou de la mateixa empresa se’n “menja” un altre que ja existeix, en ser
molt similar i oferir uns beneficis més atractius per al consumidor respecte del vell, es parla
de productes caníbals. Algunes empreses ofereixen al mercat productes molt similars que
generen aquesta dinàmica de competència entre les marques pròpies de l’empresa. Sovint
es tracta d’una estratègia meditada. L’objectiu és ser el referent en el mercat amb diferents
marques i que el consumidor sempre acabi escollint una de les marques de la companyia.
Per bé que sempre una marca perdrà vendes en favor de l’altra, la companyia seguirà
mantenint els ingressos. Aquest és el cas del grup Procter & Gamble, que ofereix múltiples
marques de xampús amb característiques molt similars.

Anàlisi de la cartera de productes: matriu de BCG

Una manera d’analitzar la cartera de productes és identificant els beneficis o les
pèrdues que aporta cada línia a l’empresa i seguidament decidir quines línies convé
ampliar o reduir. Un altre enfocament és aplicar la matriu de Boston Consulting
Group (vegeu la figura 1.4).

Figura 1.4. Matriu de Boston Consulting Group
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La matriu de creixement-participació del Boston Consulting Group consisteix
en una matriu rectangular dividida en quatre quadrants, el significat dels quals
s’obté de l’encreuament de les característiques de creixement alt o baix amb les
de participació alta o baixa del mercat.

Està formada per:

1) Productes interrogant: són productes que tenen una participació baixa en un
mercat d’alt creixement. Sol tractar-se de productes nous en fase d’introducció
o productes que han perdut quota de mercat a causa de la competència. Els
primers representen el futur de l’empresa i requereixen inversions fortes de
recursos financers, però poden tenir un gran potencial si s’apliquen estratègies de
màrqueting adequades. Al principi aporten pocs beneficis, perquè els ingressos
que se n’obtenen amb la venda han de cobrir tots els costos de desenvolupament,
producció i promoció.

També s’anomenen nens problemàtics, perquè no se’n coneix l’evolució futura.
Suposen una oportunitat de negoci, és clar, però no hi ha garanties que ho acabin
essent. A més, no depèn només de l’evolució del producte, sinó també del
creixement del mercat, és a dir, del nombre d’unitats de producte que es poden
arribar a vendre en el mercat d’aquesta categoria de producte.

2) Productes estrella: són aquells que presenten una participació alta en un
mercat d’alt creixement. Representen la destinació anhelada dels productes
interrogant.

Per aconseguir convertir un producte interrogant en un producte estrella cal que
l’empresa inverteixi una quantitat de recursos elevada en el seu desenvolupament.
Els productes estrella necessiten una alta inversió per no quedar-se enrere, ja que el
mercat evoluciona ràpidament. Per consolidar la seva posició en el mercat i evitar
l’entrada de competidors caldrà invertir en R+D+i. Aquestes despeses es podran
compensar amb l’entrada d’importants ingressos atesa la bona posició competitiva
(quota de mercat) de l’empresa.

Els productes estrella són els que estan en fase de creixement. En aquests casos,
la prioritat del departament de màrqueting serà centrar els esforços a diferenciar
el producte de la competència i aconseguir més quota de mercat. Una reducció
del preu en productes sensibles a aquest element pot ser una bona estratègia per
aconseguir més clients. La reducció del marge de benefici es compensaria amb
un augment de les vendes.

3) Productes vaques lleteres: són productes que tenen una quota de participació
alta en un mercat de creixement baix. S’anomenen també productes profitosos.
Es tracta de productes que han assolit una posició de lideratge a mercats estables.

Es troben en l’etapa de maduresa del seu cicle de vida i no requereixen inversions
fortes, perquè ja estan desenvolupats, i potser la seva fabricació es fa seguint
economies d’escala, per la qual cosa els costos que genera la seva producció són
molt inferiors als ingressos que genera la seva venda i així es converteixen en els
finançadors dels productes interrogant i estrella.
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4) Productes desastre o gossos: també anomenats pes mort, presenten una quota
de participació baixa en un mercat de creixement baix o en recessió. Són productes
candidats a desaparèixer substituïts per productes nous, interrogants o productes
estrella. Si no es fa així es poden malbaratar recursos en aquests productes que no
tenen cap futur, en perjudici dels productes interrogants i els productes estrella.

Com podeu observar en la figura 1.5, la trajectòria satisfactòria dels productes
d’una empresa seria la següent: primer, el producte nou, que es converteix en
estrella en una segona fase i, en una tercera, en la seva maduresa, és un producte
vaca lletera.

Figura 1.5. Matriu de Boston Consulting Group ideal

Al contrari, com podeu observar en la figura 1.6, l’empresa ha fracassat en la gestió
de la seva cartera de productes.

Figura 1.6. Matriu de Boston Consulting Group fracassada
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En comptes de consolidar-se en el mercat, el producte estrella s’ha convertit en
un producte interrogant, del qual no es té clar quin serà el futur, però al final el
fracàs es consuma i el producte interrogant es converteix en un pes mort i candidat
a ser eliminat de la cartera de productes. A més a més, el producte vaca lletera
ha entrat en declivi i s’està convertint en un producte pes mort o gos. En aquests
casos, l’empresa es troba davant de la disjuntiva de si eliminar definitivament el
producte abans estrella, ara pes mort, i intentar mantenir el producte vaca lletera,
o eliminar-los tots dos.

Exemple de canvi dins de la matriu BCG: el declivi dels ordinadors de sobretaula

L’any 2016 es va vendre un 11% menys d’ordinadors de sobretaula que l’any 2015,
seguint una tendència a la baixa que va començar amb l’aparició de les tauletes portàtils
i els telèfons intel·ligents (smartphones) de gran capacitat. Aquestes dues categories de
producte han fet reduir el creixement previst del mercat per als ordinadors de sobretaula i
han fet que grans marques abandonin la producció d’aquesta línia de productes.

Relacionant-ho amb la matriu del BCG, la categoria d’ordinadors de sobretaula ha passat
de ser una vaca lletera a trobar-se en la delicada posició del gos, en què caldrà preguntar-
se si és viable seguir mantenint la línia dins de l’empresa o caldrà retirar-la i reconduir
la inversió cap a noves categories de producte com les tauletes o els smartphones, que
combinen la capacitat d’un ordinador de sobretaula però són més versàtils perquè són
mòbils.

Exemple de gestió de la cartera de productes: el cas de Roca

Roca és una de les empreses líders del mercat internacional de ceràmica i mobiliari
de bany. Al llarg dels anys, en el seu procés d’expansió ha apostat per diversificar el
risc en diferents línies de negoci. L’adquisició d’empreses competidores més petites i
d’empreses amb productes complementaris també ha ajudat a mantenir el seu lideratge.
Aquestes adquisicions van ser possibles gràcies a la desinversió en algunes línies de
negoci menys rendibles, com ara les de calefacció i aire condicionat. D’aquesta manera,
l’empresa centrava els esforços en els productes estrella, com són els sanitaris i la
ceràmica, productes que gaudeixen d’un bon posicionament i d’una àmplia quota de mercat
mundialment.

1.3 Cicle de vida del producte

Els productes, com les persones, tenen un cicle vital: naixement, creixement,
maduresa i declivi, que tard o d’hora condueix a la seva desaparició.

La missió de les empreses és optimitzar els beneficis que es guanyen en les fases
de creixement i maduresa i allargar la duració d’aquesta última tot el que sigui
possible i minimitzar les pèrdues en la fase de declivi.

Així mateix, no s’ha de descartar mai intentar rellançar el producte quan comencin
a decaure les vendes.
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A la secció “Annexos” hi
trobareu algunes

estratègies per allargar el
cicle de vida del producte

en les seves diferents
fases.

1.3.1 Fases del cicle de vida del producte

El cicle de vida del producte presenta les fases següents, que podeu veure
representades en la figura 1.7, la qual exemplifica el model més freqüent de cicle:

Figura 1.7. Cicle de vida del producte

• Introducció. És la fase inicial del cicle, en la qual s’introdueix el producte
en el mercat. No sempre ha de tractar-se d’un producte estrictament nou,
i l’empresa pot llançar un producte que presenti una millora valorada pel
consumidor. Es pot observar que en aquests primers passos del producte
l’empresa obté beneficis amb les vendes, però a causa del poc coneixement
del producte per part del mercat no són gaire abundants.

Les característiques que presenta aquesta fase són les següents:

– Absència de beneficis durant la major part de la fase.

– Baix volum de vendes.

– Investigació constant per perfeccionar el disseny del producte.

– Nivells de producció reduïts i, per tant, costos de fabricació elevats.

– Despeses en màrqueting elevades per donar a conèixer el producte.

– Despeses de distribució elevades i pocs distribuïdors.

– Gamma de fabricació limitada.

• Creixement. Si el producte s’ha fet un lloc en el mercat es passa a la
segona fase del cicle, en la qual es produeix un augment de la demanda dels
consumidors i, per tant, de les vendes que satisfan aquesta demanda. Els
beneficis comencen a aparèixer i creixen d’una manera ràpida al llarg de la
fase, ja que els ingressos procedents de l’augment de les vendes superen els
costos de fabricació i es produeix un excedent econòmic que es tradueix en
beneficis.

Les característiques de la fase de creixement són les següents:

– Creixement ràpid dels beneficis.

– Augment vertical de les vendes.
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– Perfeccionament del procés de fabricació.
– Costos de fabricació que van disminuint progressivament per l’apari-

ció de les economies d’escala.
– Augment dels volums de producció per cobrir la demanda creixent.
– Aparició de la competència, atreta pels beneficis.
– Despeses de màrqueting per publicitat i promoció importants adreça-

des a crear imatge de marca.
– Augment de la gamma de productes.
– Augment de la distribució del producte.

• Maduresa. En aquesta tercera fase, en la qual el producte ja està establert
en el mercat i ja té la fidelització d’un bon nombre de clients, la demanda
s’estanca: les vendes s’estanquen i poden arribar a descendir. Un fet
important que cal destacar és que les empreses intenten prolongar aquesta
fase tot el que poden per tal d’evitar el declivi del producte.

Les característiques d’aquesta fase són les següents:

– Els beneficis comencen a disminuir.
– Estancament de les vendes, que començaran a caure.
– La demanda només es produeix per reposició del producte.
– Augmenten els estocs per la caiguda de la demanda.
– Producte molt perfeccionat.
– Desapareixen els competidors més febles.
– Els preus baixen i es pot arribar a la “guerra de preus”.
– Les despeses de publicitat s’estabilitzen en favor de les promocions.
– Les polítiques de màrqueting s’adrecen a diferenciar el producte.
– Es cerquen usos nous del producte per augmentar-ne les vendes.
– S’estén el producte a segments nous del mercat.

• Declivi o decadència. És l’última fase de la vida del producte i, per tant, la
menys rendible per a l’empresa, atès que s’accelera la caiguda de les vendes
que va començar en la fase de maduresa. Arribats a aquest punt, l’empresa té
tres opcions: retirar-se definitivament del mercat, especialitzar-se en aquells
segments que encara són rendibles i mantenir-s’hi el temps que pugui, o
intentar rellançar el producte.

Les característiques de l’etapa de declivi són les següents:

– Disminució dels beneficis amb tendència a desaparèixer.
– Reducció del nombre d’empreses per la caiguda de les vendes.
– Els preus s’estabilitzen però en alguns casos poden arribar a pujar a

causa de la disminució de l’oferta de productes.
– Abandonament dels productes menys rendibles.
– Reducció de la gamma de productes.
– Es mantenen les despeses de promoció per donar sortida als estocs de

productes.

Fase de declivi

Per evitar arribar a la fase de
declivi hi ha empreses com
BMW o Audi que deixen de
fabricar models d’automòbils
quan encara es venen bé per tal
d’evitar que els consumidors
abandonin el producte, amb el
perjudici consegüent per a la
imatge de la marca.
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En totes les gràfiques que
representen el CVP heu de
tenir en compte que en l’eix

vertical es representa el
volum de vendes i en l’eix

horitzontal, el temps.

1.3.2 Models de cicle de vida del producte

No tots els productes tenen el mateix cicle de vida del producte (CVP), sinó que
segons les seves característiques tindran un cicle de vida que no passarà per les
quatre fases o potser no seran igual de llargues. Dels diferents models de CVP
podem destacar els següents:

1) Producte d’acceptació lenta i producte d’acceptació ràpida:

Com podeu veure en la figura 1.8 i la figura 1.9, aquests dos productes tenen cicles
de vida molt diferents.

Figura 1.8. Producte d’acceptació lenta

El producte d’acceptació lenta passa per un període inicial molt llarg en el temps
i, en canvi, el producte d’acceptació ràpida arriba a la fase de maduresa en poc
temps.

Figura 1.9. Producte d’acceptació ràpida

2) Producte de moda:
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El producte de moda és aquell que, per una sèrie de circumstàncies en el seu
llançament, o durant el seu creixement, registra una demanda molt elevada
per part dels consumidors, la qual cosa fa que les seves vendes augmentin
considerablement i es mantinguin elevades durant el temps que té èxit en el
mercat.

Si compareu la figura 1.10 i la figura 1.11 us adonareu fàcilment que la primera és
inclosa en la segona d’alguna manera, ja que la figura 1.11 representa que la moda
segueix un patró cíclic, i un mateix producte de moda pot tenir diverses etapes de
creixement i declivi al llarg de la seva vida.

Figura 1.10. Producte de moda

Figura 1.11. Ciclicitat de la moda

En els productes de moda (figura 1.10), les fases de creixement i declivi són
ràpides i el període de maduresa pràcticament no existeix o és nul. De vegades, el
producte de moda aconsegueix allargar el seu cicle de vida i dóna lloc a una corba
en forma de pics (figura 1.11).

3) Producte fracàs:

És el que arriba a la fase de declivi directament des de la fase d’introducció, sense
haver passat per la fase de creixement, com podeu observar en la figura 1.12.
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Figura 1.12. Producte fracàs

4) Introducció inadequada d’un producte:

Finalment, s’ha d’esmentar el problema de la introducció inadequada d’un pro-
ducte al mercat. Aquest fenomen es produeix quan el producte passa per una
introducció i un creixement normals però la fase de maduresa queda substituïda
per un descens en les vendes (figura 1.13).

Figura 1.13. Introducció inadequada d’un producte

Les causes de la introducció inadequada d’un producte poden ser diverses, i se’n
podria destacar la falta de promoció, una distribució fallida, un llançament en un
moment inoportú, errades en la selecció del públic objectiu...

Exemple de introducció inadequada: el cas dels sostenidors Wonderbra

Un dels exemples de productes que van tenir en el seu moment una introducció inadequada
és el sostenidor Wonderbra.

Aquest sostenidor va ser llançat al final de 1994 per Playtex, i a causa d’una mala
planificació de la producció i la distribució, l’excés de demanda al Regne Unit i a França
en va col·lapsar el subministrament a Espanya. El 1995 es van facturar la meitat de les
vendes previstes. Posteriorment, l’error es va solucionar i el producte va ser rellançat. Els
motius del fracàs del llançament del sostenidor Wonderbra van ser, doncs, l’errada en el
llançament, una mala distribució i una planificació d’existències deficient.
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Per evitar el risc que el producte tingui una introducció inadequada en el mercat
s’han de seguir unes normes a l’hora de planificar-ne el llançament:

• La qualitat del producte haurà d’aportar un benefici que el consumidor
percebi com a tal.

• El moment del llançament no ha de coincidir en èpoques de crisi o ser
anterior a la generalització de la necessitat.

• La marca ha de ser atractiva i fàcil de recordar.

• La investigació de mercat i les conclusions han de ser tractades amb
prudència.

• La distribució s’ha d’anticipar a la demanda, ja que el producte ha de ser en
els punts de venda quan s’inicia la campanya publicitària (cas Wonderbra).

• El paral·lelisme o l’analogia: no donar per fet que si en un país determinat
un producte ha tingut èxit en tindrà en un altre de diferent.

• El posicionament del producte en el mercat.

• La competència no ha de ser mai subestimada.

1.3.3 Estratègies per prolongar la vida del producte

Quan el producte arriba a la fase de maduresa les vendes disminueixen, però
l’empresa pot intentar allargar la presència del producte en el mercat mitjançant
diverses estratègies, unes centrades en el mateix producte i d’altres en el mercat,
però en tots dos casos orientades a revitalitzar la demanda (Santesmases, 2012).

1) Estratègies centrades en el producte:

Les modificacions en el producte poden afectar la qualitat, les
característiques i prestacions, i el disseny.

Una millora de la qualitat podrà oferir molts beneficis al consumidor, com poden
ser una resistència o fiabilitat més gran en els productes durables o un gust millor
en els productes alimentaris. L’inconvenient que es presenta a l’empresa és que
l’augment de la qualitat comportarà un increment del cost del producte, que
generalment es repercuteix en el preu que haurà de pagar el consumidor. El repte
és que el consumidor només estarà disposat a pagar un preu més elevat si percep
la millora en el producte o en valora la qualitat.

Una millora de les característiques o prestacions del producte n’augmenta la
utilitat, el rendiment, la seguretat o la comoditat. Per exemple, les tauletes han
evolucionat molt en els darrers anys, i ara ofereixen unes prestacions que els fan
encara més útils per als usuaris; a més, els preus han baixat.
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Un disseny més acurat del producte en pot augmentar l’atractiu. L’exemple més
clar d’aquesta estratègia el podeu observar en els canvis que els fabricants de
mobles i electrodomèstics apliquen als seus models.

2) Estratègies centrades en el mercat:

Entre les estratègies centrades en la modificació de les pautes de comportament
del mercat es poden destacar les següents:

• Promoure l’ús més freqüent del producte entre els clients fidels, com, per
exemple, fomentant l’adquisició d’un aparell de televisió per a cada membre
de la família.

• Desenvolupar un ús més variat del producte entre els usuaris habituals.
L’exemple més conegut és el dels gelats, que abans només s’oferien a l’estiu
i ara se’n promou el consum com a postres al llarg de l’any.

• Crear nous usuaris del producte ampliant el mercat. Un exemple el teniu en
el xampú per a nens, que pot ser utilitzat per adults posicionant-lo com un
xampú que no irrita els ulls.

• Trobar nous usos per al producte bàsic. Per exemple, l’ordinador va
popularitzar el seu ús quan va substituir la màquina d’escriure amb els
processadors de textos o quan es va convertir en una eina de disseny gràfic,
o més actualment amb Internet.

Exemple de canvis en el mercat: el retorn dels discs de vinil

Els discs de vinil eren un producte de consum massiu fins als anys vuitanta. A partir
de la introducció del CD, les vendes de vinil van disminuir dràsticament i la majoria de
discogràfiques varen deixar de comercialitzar música en aquest format. Així doncs, va
passar a ser considerat un producte en declivi. El CD oferia un so més nítid i, en ser un
disc més petit, era més fàcil de transportar, atributs que varen afavorir la substitució del vinil.
Però els avenços tecnològics també han provocat la substitució del format CD per formats
com l’MP3.

Ara bé, en els darrers anys algunes discogràfiques han rellançat edicions en disc de vinil.
Per què? Gràcies als avenços tecnològics és possible crear reproductors de vinil d’alta
precisió que ofereixen una qualitat de so excel·lent. Els defensors del vinil també evoquen
el caràcter de l’objecte: una coberta gran, un llibret amb les lletres de les cançons i altres
informacions, elements que no es troben en la descàrrega d’un arxiu MP3 per Internet. A
més a més, la majoria dels discs de vinil proporcionen codis de descàrrega de la versió
digital, oferint un valor afegit.

1.4 Posicionament del producte

Els especialistes en màrqueting distingeixen entre la qualitat real del producte i la
qualitat percebuda pel consumidor, que no sempre coincideixen.
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El posicionament es refereix al lloc que ocupa un producte o una marca en
la ment del consumidor, segons les seves percepcions, amb relació a altres
productes o marques de la competència o a un producte ideal.

Les empreses han de conèixer quina és la posició que ocupa el seu producte o
marca en el mercat per tal de dissenyar i implementar la millor estratègia de
màrqueting per mantenir o corregir el posicionament aconseguit.

1.4.1 Tipus de posicionament del producte

El posicionament d’un producte es pot aconseguir de maneres diferents segons
quins siguin els seus trets diferenciadors: el preu, la durada, els beneficis aportats,
els usos...

Podem classificar els tipus de posicionament segons:

• Les característiques del producte. El preu, la durada i la seguretat són
característiques que cal ressaltar per posicionar el producte. La marca de
vehicles Volvo ha invertit sempre a comunicar que els seus vehicles són
dels més segurs del mercat, i així ho perceben els usuaris.

• Els beneficis que aporta o els problemes que soluciona. Els ordinadors
destaquen totes les prestacions i els beneficis que ofereixen (processament
de textos, reproducció de música, pel·lícules, permeten fer presentacions
multimèdia, navegació i comunicació via Internet...).

• L’ús o les seves ocasions d’ús. La marca es vol diferenciar de la resta
posant de manifest les diferencies en la utilització del producte o destacant
el moment oportú per consumir-lo; aquest és el cas dels bombons d’alta
gamma o els torrons, on el reclam són les ocasions especials.

• La classe d’usuaris. Consisteix a remarcar quines persones utilitzen el
producte; per exemple, és una pràctica molt estesa entre els fabricants de
rellotges presentar personatges famosos com a usuaris dels seus productes.

• La relació amb altres productes. Aquesta acció comporta fer publicitat
comparativa, que es pot fer directament, esmentant el producte de la com-
petència amb el qual es compara el producte de l’empresa, o indirectament,
manifestant la superioritat del producte que es vol posicionar en comparació
de tots els productes semblants que hi ha al mercat, però sense esmentar-
ne el nom expressament. La marca de lloguer de vehicles Avis va fer
una campanya de comunicació amb l’eslògan “Som els segons del mercat.
Ens esforcem més” per comunicar el seu compromís amb el client. Altres
exemples al nostre país són els sucs de taronja naturals, on les dues marques
amb més quota de mercat van fer durant anys publicitat comparativa.

• La dissociació de la classe de producte. Amb aquesta estratègia de
posicionament es pretén desmarcar el producte dels competidors. Seguint
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l’exemple anterior dels sucs de taronja, una empresa pot llançar un suc de
taronja natural, no procedent de concentrat, més natural i de millor sabor
que els de la competència.

El posicionament és especialment útil quan es llança un producte nou,
quan es tracta de revitalitzar-ne la demanda, quan canvia la percepció actual
del mateix producte o del dels competidors, o quan apareixen productes
competidors nous en el mercat.

Exemple de posicionament: el cas de Jeep

La marca de vehicles Jeep comunica clarament el seu posicionament: la llibertat de fer el
que vulguis, allà on vulguis. De fet, comercialitza tres tipus de vehicles: Wrangler, Liberty i
Grand Cherokee, tots tres preparats per a aventures 4x4 i dissenyats per superar qualsevol
obstacle. Al llarg dels anys, els vehicles han anat evolucionant per satisfer els gustos
dels consumidors que, més enllà de voler un 4x4 per a situacions excepcionals, no volien
renunciar al confort d’un vehicle, de manera que Jeep s’ha encarregat de dissenyar vehicles
més confortables però ha continuat comunicant la llibertat com a reclam principal. En
aquest anunci de Jeep es pot llegir “superaràs tot el que la natura posi en el teu camí”.

1.4.2 Mètode per posicionar el producte

Una empresa ha de seguir una seqüència lògica a l’hora de posicionar el seu
producte. Podem citar alguns exemples:

• Detectar els segments existents en el mercat i el lloc que ocupen els
productes competidors ja establerts.

• Avaluar els segments quant a possibilitats actuals, però també quant a
perspectives futures.

• Seleccionar el segment objectiu, cercar una posició per al producte quant
a atributs rellevants i planificar l’estratègia comercial adequada que pugui
conduir l’empresa a la posició objectiu.



Polítiques de màrqueting 53 Polítiques de producte i preu

Imaginem el cas d’una empresa que vol introduir uns nous auriculars per escoltar
música. Pot començar analitzant el mercat a la recerca de les empreses existents.
Actualment hi ha empreses que destaquen per la seva alta qualitat de so i d’altres
que inverteixen en un disseny modern que ofereix múltiples funcions, com ara
auriculars flexibles o amb micròfon incorporat però força incòmodes i amb poca
qualitat sonora.

Aquesta empresa podria finalment observar que hi ha un forat de mercat que
permetria comercialitzar uns auriculars d’alta qualitat de so amb un disseny
innovador i confortable.

1.4.3 Mapa de posicionament

El mapa de posicionament és una eina d’anàlisi molt important en els estudis
previs al posicionament del producte que fa una empresa.

El mapa de posicionament és la representació gràfica de la percepció de
la situació d’un mercat en què l’empresa vol posicionar el seu producte. Hi
apareixen representats els productes competidors.

En la figura 1.14 podeu observar un exemple de mapa de posicionament en el qual
es representen quatre productes similars, en aquest cas xampú, de marques dife-
rents que estan posicionades segons les percepcions que en tenen els consumidors.

Generalment, se selecciona un grup de consumidors d’un producte determinat i
se’ls demana que valorin una sèrie de productes d’acord amb uns paràmetres que
l’enquestador li planteja; en aquest cas, seria el tipus de cabells de les usuàries i
el seu caràcter.

Figura 1.14. Mapa de posicionament

Així, podeu veure que en la part superior de l’eix vertical es representen els
productes (A i B), que agraden més a les dones madures i conservadores; en canvi,
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en la part inferior del mateix eix es representen els productes que agraden més a
la gent més jove i transgressora (C i D).

En l’eix horitzontal podeu veure que es representen, en la part esquerra, els
xampús per a les dones sense cabells blancs, i a la part dreta, els que utilitzarien
les dones amb cabells blancs.

Amb aquesta informació, l’empresa té una idea prou aproximada de quins són
els seus competidors directes i de quina és la percepció que els consumidors, en
aquest cas les consumidores, tenen dels productes.

Si es coneixen totes aquestes dades es pot decidir si hi ha un espai per posicionar
un producte nou o si s’hauria de buscar un altre mercat o un altre segment de la
població.

Per fer un mapa de posicionament cal identificar els trets pels quals un consumi-
dor diferencia un producte d’un altre. Seguint amb el cas dels auriculars, els seus
criteris de compra poden ser: alta qualitat de so, comoditat, múltiples prestacions,
resistència i durabilitat, disseny modern...

Per confeccionar el mapa de posicionament se seleccionen dos criteris, i a cada
eix, horitzontal i vertical, s’hi escriu un criteri, amb la particularitat que a cada
extrem de l’eix hi ha els criteris oposats. Per exemple, alta qualitat de so enfront
de mala qualitat de so.

Suposem que, després d’un estudi fet a partir d’enquestes, els criteris més
anomenats com a factors decisius per a la compra d’uns auriculars són la qualitat
del so i el disseny modern. Amb aquesta informació es podria dibuixar un mapa
de posicionament amb un eix horitzontal que recollís el disseny (simple enfront
de complex) i un eix vertical que recollís la qualitat del so (alta enfront de baixa).
La figura 1.15 mostra com podria ser aquest mapa de posicionament.

Figura 1.15. Mapa posicionament d’auriculars
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Observareu a la figura 1.15 que en el quadrant superior esquerre hi conflueix un
disseny complex amb una alta qualitat sonora. És el cas de marques com ara
Sennheiser o B&W. La marca Bose ofereix una alta qualitat sonora, però el seu
disseny és just a mig camí del que es considera simple i complex.

En el quadrant esquerre inferior hi ha les marques que ofereixen un disseny
complex i una qualitat sonora baixa, on la marca Skull és la menys valorada en
termes de qualitat sonora.

En el quadrant dret inferior hi ha marques que tampoc ofereixen gran qualitat
sonora però que incorporen un disseny menys complex i, per tant, més fàcil de
fer servir. És el cas de la marca Beats.

En el quadrant superior dret, la marca Koss ofereix auriculars amb un disseny
ni molt simple ni molt complex, i amb una qualitat acceptable. La marca Nixon
ofereix una qualitat sonora superior amb un disseny més senzill i pràctic.

En taronja, observem un possible forat de mercat per a uns auriculars funcionals i
pràctics, de disseny senzill, que ofereixin una qualitat de so alta. L’anàlisi d’aquest
mapa de posicionament ens ha servit per poder trobar un forat o una veta de mercat
format pels consumidors que comprarien segons els criteris de qualitat sonora alta
i funcionalitat. A partir d’aquí caldria quantificar el volum de vendes potencials
d’aquest mercat per saber si seria rendible fer el llançament d’un nou producte
amb aquestes característiques.
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2. Política i estratègies de preu

El preu del producte és el que permet recuperar la inversió que l’empresa ha fet en
la seva producció i comercialització. A més a més, el preu serveix per posicionar-
se en el mercat, ja que el seu valor monetari, comparat amb el dels competidors,
ajuda a transmetre el posicionament que l’empresa vol donar al producte.

Però com es fixa el preu del producte? Els mètodes de fixació permeten a
l’empresa utilitzar el preu com a generador de beneficis i, al mateix temps, com
a eina de màrqueting. Les estratègies de preus són el desenvolupament del preu
com a eina de màrqueting i la seva plasmació en les polítiques o estratègies de
màrqueting de l’empresa.

El preu és l’únic element del màrqueting mix generador d’ingressos per a l’em-
presa i, d’altra banda, té una relació directa amb el valor del producte per al
consumidor i la necessitat que satisfà.

2.1 El preu com a instrument de màrqueting

El preu és un element vital del mix de màrqueting de l’empresa, ja que juntament
amb les característiques del producte és el factor que ajuda a prendre la decisió de
compra.

El consumidor busca un equilibri entre el cost d’adquisició i el benefici que
representa la compra del producte. En aquest sentit, la fixació de preu és una
decisió delicada, ja que si el preu no s’ajusta a les expectatives del consumidor,
per excés o per defecte, serà impossible seduir la clientela. No obstant això, no és
aconsellable que l’empresa centri tot el pes de les polítiques de màrqueting en el
preu. De fet, l’èxit de la comercialització d’un producte rau en el fet de definir unes
polítiques de producte, preu, distribució i comunicació que siguin coherents entre
si i que responguin als objectius plantejats en el pla de màrqueting de l’empresa.

Per al consumidor, el preu és un indicador del valor econòmic del producte
i representa l’esforç que ha de fer per aconseguir-lo. Per al fabricant, el preu
és un valor que li permet cobrir els costos que ha tingut amb la producció
del bé o del servei, i també li permet obtenir un benefici per seguir invertint
i produint.

El preu és l’única variable del màrqueting mix que genera ingressos directes a
l’empresa sense generar costos prèviament, a diferència del producte, la distribu-
ció i la comunicació, que generen costos.

Els preus molt baixos
provoquen sospites de
manca de qualitat del
producte en el comprador
potencial.
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El preu actua com a element diferenciador del producte perquè permet
segmentar el públic objectiu en funció de la seva capacitat adquisitiva,
posicionar el producte com a bé exclusiu, etc. Una bona fixació de preu és la
que permet l’equilibri entre el cost econòmic que suposa la comercialització
del bé i el valor que el consumidor atorga al producte.

2.1.1 Valor i preu

Què es el preu? Com el definiríem? Per a alguns, el preu són els diners que es
paguen per comprar un producte o un servei. Però per a altres aquesta definició
només fa referència al preu des del punt de vista econòmic; som dins l’univers del
màrqueting i, per tant, la definició de preu segons aquesta disciplina és diferent de
la definició econòmica de preu.

Des del punt de vista del màrqueting, el preu és el valor que el comprador
lliura a canvi de la utilitat que rep amb la seva compra.

En aquesta definició de preu es parla del valor que per al consumidor, usuari o
comprador té el producte, el servei o la idea que adquireix, i aquest concepte de
valor és el que s’ha de tenir clar per comprendre la resta de conceptes econòmics
en el seu origen, però adaptats a la filosofia del màrqueting.

Preu, valor i necessitat

Quan decidim comprar un automòbil no sols ens fixem en el preu, sinó sobretot en
la necessitat que ens satisfarà i en el valor que per a nosaltres comportarà conduir
aquest vehicle, si ens valdrà la pena esperar uns mesos per tenir l’automòbil desitjat amb
l’equipament addicional que hem triat i amb el color que més ens agrada. Tots aquests
elements que milloren als nostres ulls el producte bàsic que és l’automòbil tal com surt
de fàbrica tenen un valor subjectiu per a nosaltres, però un valor objectiu econòmic per a
l’empresa fabricant.

El preu final de l’automòbil personalitzat o customitzat al nostre gust és el valor monetari
que lliurarem al concessionari per obtenir la satisfacció de la nostra necessitat i també el
valor de gaudir de la conducció de l’automòbil dels nostres somnis.

2.1.2 El preu en el màrqueting mix

Dins del pla de màrqueting, l’estratègia de preus de l’empresa depèn de la resta
d’estratègies de màrqueting que s’implementen, és a dir, de les estratègies de
producte, de distribució i de comunicació.

Podríem pensar, i no sense raó, que és més atractiu crear una campanya publicitària
o preparar el llançament d’un producte nou que decidir quina ha de ser l’estratègia
de preus. Però és necessari i molt important per al futur econòmic i financer de
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l’empresa dissenyar una bona estratègia de preu, ja que si falla aquesta estratègia la
campanya publicitària potser no serveix de res. És a dir, si un producte ha arribat
al mercat després d’una gran campanya de màrqueting però el preu no s’adequa al
valor percebut pel client el producte no es vendrà.

El que fa que el preu sigui tan important són les seves característiques com a eina
de màrqueting, que són les següents (Santesmases, 2012):

1) El preu és un instrument a curt termini. És una eina de màrqueting flexible,
d’acció ràpida i d’efectes immediats sobre les vendes i, per tant, sobre els beneficis.

Exemple de variació dels preus: productes a punt de caducar

Carrefour, com qualsevol distribuïdor alimentari, acostuma a abaixar el preu d’un producte
alimentari amb data de caducitat propera com el iogurt, quan per una davallada de la
demanda ha acumulat estocs que corren el perill de fer-se malbé. D’aquesta manera,
aconsegueix una disminució ràpida de l’estoc i minimitza les pèrdues que li suposaria
llençar els iogurts caducats.

2) El preu és un instrument competitiu potent. Tenint en compte la flexibilitat i
la rapidesa d’acció del preu, és molt fàcil d’entendre que les empreses el considerin
un instrument molt valuós per fer front als competidors i que el facin servir
en molts casos com un element diferenciador del producte o per aconseguir un
avantatge competitiu en el mercat.

El problema es planteja quan totes les empreses utilitzen aquesta eina per competir
entre si; aleshores es pot arribar a la “guerra de preus”, que no és gens aconsellable
per a l’estabilitat del mercat, en què els únics beneficiats són els consumidors. En
aquest cas, les empreses poden arribar a entrar en el que s’anomena joc de suma
zero, situació competitiva en la qual cap empresa no guanya. Si aquesta situació
s’allarga poden arribar a tenir pèrdues, ja que com que baixen els preus i venen el
mateix, els beneficis dependran de si se supera el llindar de rendibilitat, és a dir, la
quantitat de producte que l’empresa ha de vendre a un preu determinat per cobrir
els costos fixos i variables de fabricació i venda del producte.

Exemple de guerra de preus: la guerra de les hipoteques

Com a exemple del poder competitiu del preu i del perill que pot representar el seu ús
excessiu, cal destacar la guerra de preus que, amb l’objectiu de captar clients, van mantenir
els bancs del nostre país abans de la crisi. Va ser el fenomen batejat com la guerra de
les hipoteques, la qual consistia en el fet que cada banc o caixa oferia una hipoteca al
consumidor potencial amb unes condicions més avantatjoses que el competidor, fins al punt
d’haver-se signat hipoteques a 50 anys. Això era molt delicat per a les entitats financeres
i la crisi econòmica va equilibrar aquesta situació, ja que en època de crisi els bancs no
s’arrisquen a finançar quantitats elevades i amb un període de retorn tan gran.

3) El preu és l’únic instrument que proporciona ingressos. Producte, co-
municació i distribució impliquen costos per a l’empresa, sense que s’hagi de
desmerèixer la seva contribució a la venda dels productes i, per tant, a la generació
dels seus beneficis.

El preu, en canvi, és l’únic element del màrqueting mix que genera ingressos. A
més a més, l’impacte que té sobre els beneficis de l’empresa és directe i fàcilment
identificable, perquè els resultats o beneficis es calculen restant als ingressos els
costos totals, i com ja sabreu, els ingressos es calculen multiplicant el preu del
producte per la quantitat venuda.

A la secció “Annexos” hi
trobareu un article sobre
la guerra de preus de
Ryanair.
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4) El preu té un gran impacte psicològic en el consumidor. El preu d’un
producte no sempre està d’acord amb el valor percebut pel consumidor; seria
ideal que ambdós, preu objectiu i valor subjectiu, coincidissin, però aquesta no
és una situació habitual en el mercat. A més, quan el preu és l’única informació
que el consumidor té d’un producte tendeix a desenvolupar processos psicològics
que identifiquen preu alt amb qualitat elevada i preu baix amb qualitat baixa,
identificacions que poden fer que rebutgi un producte perquè el preu baix li faci
desconfiar de la seva qualitat.

D’altra banda, observareu que el consumidor no sempre manifesta la mateixa
sensibilitat al preu, ja que en èpoques de crisi econòmica, en veure minvada la seva
capacitat adquisitiva, augmenta la seva sensibilitat envers els preus dels productes
i intenta estalviar al màxim en les seves compres. En aquestes circumstàncies, el
preu pot ser una eina estratègica de màrqueting molt poderosa.

Exemple d’estratègia per evitar la pèrdua de clients: les marques blanques o del
distribuïdor

L’any 2008, com a resposta a l’inici de la crisi econòmica, algunes empreses van introduir
una nova marca blanca en alguna de les seves categories de productes. Per exemple, El
Corte Inglés va crear la marca Aliada, que proposava productes d’alimentació i drogueria a
un preu inferior al de la resta de marques que oferia. Aquesta estratègia estava orientada
a competir en preu amb la resta de marques del mercat i a evitar la pèrdua de clients que
buscaven productes low cost.

La reacció del mercat davant d’una pujada de preus sol comportar una contracció
de la demanda; en canvi, una baixada de preus, tot i que sempre és ben rebuda, no
necessàriament es traduirà en un creixement de la demanda, ja que el mercat pot
interpretar que o bé el producte ha perdut qualitat, i per això es més econòmic, o
bé aquesta baixada de preu és un avís de la futura retirada del producte del mercat
per substituir-lo per un altre de millor.

Els medicaments genèrics són
aquells que es comercialitzen sota el
nom del principi actiu o la substància

que és la base del medicament.

L’impacte psicològic del preu

Els medicaments genèrics, més econòmics que els comercialitzats sota el nom d’un
laboratori, van tenir una entrada difícil en el mercat espanyol, ja que el consumidor valorava
negativament els dos aspectes que diferencien el genèric del medicament “de marca”: un
era l’absència de marca i l’altre era el preu més baix, que el consumidor interpretava com
a signe de baixa qualitat i, per tant, d’efecte de curació inferior sobre la malaltia. Ha hagut
de transcórrer una dècada i diverses campanyes de conscienciació del Govern de l’Estat
perquè les persones comencessin a tenir confiança en els medicaments genèrics, que
són exactament iguals en el seu principi actiu que els medicaments “de marca”. Estudis
recents han detectat que ja hi ha una consciència social positiva envers la utilització del
medicament genèric per raons d’estalvi i confiança en la qualitat del producte.

2.2 Procés de fixació de preus

El procés de fixació de preus consta de quatre fases que comencen amb l’establi-
ment dels objectius de l’empresa. Seguidament, s’identifiquen els factors influents
en l’empresa a l’hora de fixar els preus dels productes. La tercera fase consisteix
a triar un mètode de fixació de preus, que conduirà finalment a l’elecció i la
implementació d’una estratègia de preus. A la figura 2.1 s’indiquen les quatre
fases del procés de fixació de preus.
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Figura 2.1. Fases del procés de fixació de preus

2.2.1 Objectius de la política de preus

Els objectius que tenen les empreses respecte a la política de preus poden ser els
següents:

• Maximitzar el benefici. En economia, el principal objectiu de l’empresa és
la maximització de beneficis. Ara bé, en un context competitiu, i en especial
en sectors madurs on es difícil diferenciar el producte, cal treballar aplicant
l’enfocament del màrqueting, que afegeix un segon objectiu a satisfer: la
satisfacció del consumidor per tal de fidelitzar-lo. El resultat esperat és que
aquesta fidelització reporti uns beneficis segurs i continuats a llarg termini.

• Obtenir una rendibilitat determinada sobre les vendes. Les empreses,
tant fabricants com intermediaris, consideren un objectiu molt important,
i en molts casos una necessitat per sobreviure en el mercat, obtenir una
rendibilitat mínima a l’hora de vendre els seus productes.

Per tal d’assolir aquest objectiu, els intermediaris estableixen un marge de
benefici que ha de cobrir els costos de funcionament i, a més, els ha de
permetre obtenir un benefici durant l’exercici econòmic. Aquest marge de
benefici és un percentatge fix, però el benefici no ho és, ja que variarà en
funció de les unitats venudes al final de l’exercici econòmic.

• Obtenir uns beneficis acceptables. Hi ha empreses de mida mitjana i
petita, les anomenades pimes, que no cerquen maximitzar beneficis, sinó
que es conformen amb uns beneficis raonables que assegurin la seva
permanència en el mercat. El seu objectiu és la supervivència.

No obstant això, aquesta situació pot canviar quan les circumstàncies del
mercat són favorables o es produeixi una conjuntura que permeti que
implementin estratègies de preus més agressives amb certes garanties d’èxit.

• Maximitzar la participació en el mercat. A diferència de l’objectiu de
supervivència en el mercat, hi ha altres empreses que prefereixen fixar un
preu que els permeti maximitzar la participació en el mercat i sacrifiquen
l’obtenció de beneficis immediats.

Aquestes empreses entren en el mercat fixant un preu més baix que el
de la competència i renuncien a obtenir beneficis d’una manera temporal.
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Empresa líder

Una empresa líder en el mercat
és aquella que, atès que té una

superioritat manifesta en
tecnologia i el domini del canal
de distribució, té una quota de

participació en el mercat que li
permet fixar els preus.

Aquesta acció, però, pot ser contestada per la competència, que podria
abaixar els preus i entrar en una guerra de preus. Les guerres de preus
poden afectar negativament la imatge del producte i poden acostumar el
consumidor a preus baixos, la qual cosa pot complicar una pujada de preus
posterior. A més a més, les guerres de preus expulsen del mercat els
competidors menys eficients, cosa que fa que el mercat tendeixi cap a
l’oligopoli.

• Aconseguir una participació determinada en el mercat. Aquestes empre-
ses volen una participació en el mercat que permeti obtenir una rendibilitat
determinada sobre la seva inversió i una certa seguretat pel que fa a les
vendes.

• Evitar la competència i la guerra de preus. Moltes empreses fixen un
preu semblant al de la competència per poder-se mantenir en el mercat, de
manera que eviten la competència i les guerres de preus que perjudiquen
totes les companyies en joc. Generalment, l’empresa líder fixa el preu i la
resta la segueixen.

• Desnatar el mercat. Aquest pot ser un objectiu per a una empresa que
introdueix un producte que és nou per al mercat, generalment productes
innovadors. La idea que persegueix aquesta empresa és obtenir un marge de
benefici elevat fixant un preu molt alt d’entrada, la qual cosa és viable quan
en el mercat hi ha compradors que estan disposats a pagar un preu molt alt
a canvi de tenir el producte just quan es llança al mercat, ja que hi atorguen
un valor molt alt. També pot donar-se el cas que l’empresa necessiti posar
un preu inicial molt elevat per cobrir els elevats costos de producció i
comercialització, ja que encara no ha pogut obtenir economies d’escala que
li permetin reduir costos. Sempre serà més fàcil aplicar aquest objectiu
quan el producte estigui protegit amb patents o bé amb drets d’autor que
impedeixin la còpia o reproducció dels atributs diferencials del producte.

Exemple de desnatació del mercat: la comercialització de la videoconsola Play
Station 3

El llançament de la Play Station 3 va ser un esdeveniment mundial amb llargues cues en
cada país del món on es posava a la venda, amb persones disposades a pagar els prop de
600 AC que costava. Són els compradors primerencs.

Quan s’han esgotat les primeres unitats a preu alt, es llança una altra remesa del mateix
producte, però a un preu més baix, per satisfer la demanda dels consumidors que no
estaven disposats a fer una despesa tan elevada com la que suposava el preu de sortida
de la consola.

És destacable el fet que Sony hagués d’abaixar encara més els preus per problemes tècnics
del producte.

Sony Play Station 3

Aquesta relació d’objectius no constitueix una llista tancada, ja que cada empresa
té uns objectius diferents i, per aconseguir-los, implementarà unes polítiques de
preus específiques.
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La política de preus depèn de variables com la conjuntura del mercat, els
canvis interns a l’empresa, el microentorn i l’evolució de la demanda, i cal
analitzar-los contínuament per mantenir la competitivitat.

2.2.2 Factors condicionants de la fixació del preu

Hi ha diversos factors que incideixen en la política de preus de l’empresa, els uns
són interns i els altres externs, però tots s’han de considerar a l’hora de definir
una estratègia de preus si no es volen prendre riscos innecessaris que puguin fer-la
fracassar.

Una manera de fer fracassar una estratègia de preus és que la relació qualitat/preu
del producte no sigui positiva o no estigui equilibrada. Però n’hi ha moltes més que
es poden deure al fet que l’empresa no controli el canal de distribució ni els preus
que fixen els distribuïdors, que no conegui la resposta dels consumidors davant un
augment dels preu del producte, que no tingui en compte la fase del cicle de vida
en la qual es troba el producte el preu del qual fixa...

Per evitar que una estratègia de preus fracassi s’ha de tenir un coneixement
profund de l’empresa, del producte i dels objectius, entre altres variables,
però també s’ha de conèixer l’entorn de l’empresa, la seva competència,
el marc legal del país amb referència al sector i altres factors que s’han de
considerar a l’hora d’establir una política de preus.

En la figura 2.2 podeu observar quins són els factors més generals que poden
condicionar la fixació de preus.

Figura 2.2. Factors condicionants del preu
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A la secció “Annexos” hi
trobareu alguns consells
per a la negociació amb

els proveïdors.

1) Entorn legal:

L’entorn legal són les lleis i altra normativa que regulen els límits dins dels quals
s’han d’establir els preus en el mercat. En la nostra economia de lliure mercat hi
ha una gran llibertat per fixar preus, però l’Estat hi pot actuar si així ho considerés
oportú.

Exemple de regulació del preus dels serveis

El govern regula els preus de l’energia elèctrica (sobre la part fixa que paguen tots els
contribuents) i en determina l’augment o la disminució anualment, generalment a principi
d’any. L’Ajuntament de Barcelona també regula els preus de les tarifes del transport que
ofereix l’Autoritat Metropolitana de Transport (ATM). Altres preus regulats pel Govern són
els peatges d’algunes autopistes, el gas natural i el gas butà. Normalment, els preus
d’aquests serveis augmenten prenent com a referent l’índex de preus al consum.

2) Mercat i competència:

La competència i el mercat actuen sobre les decisions de fixació de preus d’una
empresa, però la manera com ho fan difereix segons el mercat en què es trobi
l’empresa, la seva situació interna i la quota de mercat que tingui.

Una empresa que és líder en el mercat té un gran poder d’influència en la fixació
de preus del mercat, i de retruc en les decisions dels seus competidors.

En un mercat en què els competidors són forts i les seves reaccions ràpides cal
valorar si la disminució de preu pot comportar una posició competitiva favorable,
ja que de fet el benefici que obtindria mentre les competidores no reaccionessin
no seria gaire perdurable.

Finalment, les decisions de fixació de preus també són condicionades pels costums
i el comportament del mercat. De vegades, els canvis sobtats generen desconfiança
en el mercat.

Exemple de guerra de preus: el cas de les asseguradores mèdiques

Al voltant d’un 20% de la població espanyola disposa d’una assegurança mèdica. En
els darrers anys s’ha produït un augment de companyies asseguradores, així com de
fusions entre companyies. Això ha generat una guerra de preus que ha fet reduir el
marge de benefici. Algunes empreses, per evitar reduccions importants del seu marge de
benefici, han modificat els seus productes reduint els serveis que els integren o demanant
copagament per alguns serveis mèdics.

3) Proveïdors:

Com pot influir un proveïdor en la fixació de preus de l’empresa? Doncs encarint
les matèries primeres que li ven, la qual cosa implicarà, com a mínim, un augment
dels costos de producció de l’empresa. Davant d’aquesta situació, l’empresa haurà
de prendre una decisió: o apuja el preu per poder cobrir costos i mantenir el mateix
marge de benefici o manté el preu però veu disminuir els seus beneficis.

4) Intermediaris:

Les empreses són conscients que les accions dels intermediaris que distribueixen
els seus productes poden influir en la seva política de preus, i per tant és
important conèixer els marges comercials dels intermediaris. Podria passar que
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una disminució del preu de venda per part de l’empresa no repercutís en un estalvi
per als consumidors, sinó que signifiqués més benefici per al distribuïdor si aquest,
en comptes de reduir el preu, el mantingués, i que n’ampliés així el marge. Per
evitar situacions d’aquest tipus cal negociar el preu final del producte amb el
distribuïdor.

Carrefour és un intermediari molt
poderós

Ara bé, un intermediari o distribuïdor gran com Carrefour tindrà un gran poder en
les negociacions amb els fabricants per la gran quantitat de producte que arriba a
comprar al llarg de l’any. Com menys poder de negociació té una empresa davant
d’un distribuïdor, menys independència té per fixar el preu que vol.

Els productes agrícoles

Si l’empresa no controla el preu final, aquest pot ser modificat pels distribuïdors, de manera
que alterin la política de preus de l’empresa, com passa, per exemple, amb productes
agrícoles com les taronges. En aquests casos, el preu d’origen difereix molt del preu final
perquè hi ha més d’un intermediari: els pagesos són els productors i venen el producte al
majorista, que el vendrà al seu torn al detallista i aquest serà qui el vengui al consumidor.
En aquest cas, l’alteració de la política de preus inicial ha estat considerable.

5) Elasticitat de la demanda:

L’elasticitat de la demanda és la variació percentual de la quantitat demanada d’un
producte quan se’n modifica el preu.

La relació preu-quantitat és inversa, la qual cosa vol dir que una pujada del preu
generarà una disminució de la quantitat demanada i, al contrari, si baixa el preu,
augmentarà la quantitat demanada.

La fórmula per mesurar l’elasticitat (εp) és la relació entre els increments relatius
de la demanda (Q) i els del preu (P), tal com es pot veure a les fórmules següents:

Demanda elàstica:

εp =

∆Q
Q

∆P
P

> 1

Demanda inelàstica:

εp =

∆Q
Q

∆P
P

< 1

Cal tenir en compte l’elasticitat de la demanda del producte per fixar el seu preu
més òptim. Els consumidors són menys sensibles a les variacions de preu quan
la qualitat del producte és alta i, també, quan el producte és únic o de prestigi.
Per exemple, si una marca com Rolex apuja un 10% el seu preu, probablement
la demanda disminuirà menys d’un 10%. En canvi, hi ha productes que sí que
són més sensibles a les variacions de preu, per exemple, si els ous d’una marca
augmenten un 10%, probablement la seva demanda caurà un 10%.

Això passa perquè els consumidors són menys sensibles quan el producte implica
situacions emocionals fortes, quan el cost es reparteix entre més d’una persona o
quan el cost del producte no representa gaire respecte als seus ingressos.

Cal analitzar també l’elasticitat encreuada, és a dir, la demanda de productes
substitutius. Com pot afectar una variació del preu d’un producte substitutiu la
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demanda del nostre producte? Per exemple, una disminució del preu de les tauletes
digitals pot provocar una baixada de la demanda dels PC portàtils, o una pujada del
preu de les verdures fresques en pot fer augmentar el consum de les congelades.

Exemple d’elasticitat encreuada: tarifes de l’AVE Barcelona-Madrid vs. tarifes del
pont aeri

La introducció de la nova línia de tren AVE entre Barcelona i Madrid va provocar una
reducció dràstica de la rendibilitat del pont aeri que connecta les dues ciutats. Un bitllet
de tren és més econòmic que un d’avió i inclou les maletes. Iberia, principal operadora
dels vols a Madrid, s’ha vist obligada a reaccionar per reduir costos i poder oferir preus
competitius en algunes tarifes.

6) Cicle de vida del producte:

El comportament de la demanda no es el mateix en totes les fases del cicle de vida
del producte (CVP), perquè no es venen igual els productes en les primeres fases
del cicle de vida que cap al final.

Al principi és aconsellable fixar preus alts a causa de la inelasticitat de la demanda
respecte al preu, però en canvi, en les fases de maduresa i declivi el producte va
perdent atractiu per al consumidor i es baixen els preus per disminuir-ne l’estoc.

Exemple de cicle de vida del producte: la saturació del mercat de pistes de pàdel

En els darrers anys, el nostre país ha vist com s’ha popularitzat el pàdel com a esport
de raqueta. En un inici hi havia pocs clubs de pàdel i els preus de lloguer de pista eren
elevats. L’augment de persones interessades a practicar aquest esport va incentivar els
clubs esportius a crear noves pistes, fet que va augmentar l’oferta. Actualment podríem
ubicar el pàdel en la fase de maduresa, fet que comportarà un reajustament de preus a la
baixa o bé una millora de l’oferta o un oferiment de serveis complementaris: llum inclosa,
vestuaris més còmodes, zona de fitness pel mateix preu...

7) Costos:

Els costos són les despeses originades per l’ús d’un factor productiu, i són la base
per calcular el preu de venda. Les empreses han de conèixer els costos necessaris
per produir i comercialitzar els seus productes. A aquests costos se li afegeix
el marge de benefici que es vol aconseguir per determinar el preu de venda del
producte.

Hi ha dos tipus de costos:

• Costos fixos (CF): són els que l’empresa suporta independentment del
volum de producció, com el lloguer, els salaris, etc.

• Costos variables (CV): són els que estan vinculats amb la producció. El
transport, les matèries primeres, etc.

Els costos totals (CT) són la suma de tots els costos, fixos i variables, que suporta
una empresa.

Analíticament,

CT = CF + CV
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I ara veurem la relació que té el preu amb els costos mitjançant unes senzilles
fórmules:

P = CV U +MBU

D’on podem deduir que:

MBU = P − CV U

On:

• P és el preu unitari del producte

• CVU són els costos variables unitaris

• MBU és el marge brut unitari o marge de contribució

Per la seva banda:

CV U =
CV

Q

On:

• CVU és el cost variable unitari

• CV són els costos variables totals

• Q és el nombre d’unitats de producte venudes

Si observeu les fórmules deduireu que el marge brut unitari és la diferencia entre
el preu unitari, o per unitat de producte, que seria un ingrés per a l’empresa, menys
el cost variable unitari, o cost variable per unitat, que és un cost.

El marge brut total és el marge brut unitari multiplicat per la quantitat de producte
que s’ha venut.

MBT = MBU ·Q

On:

• MBT és el marge brut total

• MBU és el marge brut unitari

• Q és el nombre d’unitats de producte venudes

El marge brut total és la diferència entre els ingressos procedents de la venda de
les unitats de producte venudes i els costos totals de producció de les esmentades
unitats.

Ara ho veureu amb la següent fórmula, que us permet calcular el marge brut total
d’una altra manera:

MBU

Marge brut unitari o marge de
contribució és la part del preu
que absorbirà el cost fix i
permetrà, si és elevat, que
l’empresa obtingui un benefici
amb la venda d’una unitat de
producte.
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MBT = (P ·Q)− CT

On:

• MBT és el marge brut total

• P és el preu de venda unitari

• Q és el nombre d’unitats de producte venudes

• CT són els costos totals

8) Objectius de l’empresa:

L’empresa haurà d’implementar una política de preus diferent segons quin sigui
l’objectiu que vulgui aconseguir.

Si vol tenir una presència o participació forta en el mercat seria aconsellable entrar-
hi amb un preu inferior al de la competència.

Si el que vol és maximitzar els beneficis caldrà fixar un marge de benefici alt
que ens permeti obtenir grans beneficis d’una manera immediata. Ara bé, serà
necessari analitzar com afecten aquests canvis de preus la demanda del producte.

2.3 Mètodes de fixació de preus

L’empresa pot fixar els preus utilitzant diversos mètodes, que donaran lloc a
diverses estratègies de preus. Les variables més utilitzades en el càlcul del preu
són els costos, la demanda i la competència.

En la taula 2.1 podeu veure quins són els mètodes de fixació de preus.

Taula 2.1. Mètodes de fixació de preus

Criteris de classificació Mètodes

Mètodes basats en els costos • Mètode del cost més marge
• Mètode del marge en el preu
• Mètode del preu objectiu

Mètodes basats en la competència • Fixació de preus en paritat
• Fixació de preus més baixos que la competència
• Fixació de preus més alts que la competència
• Licitació

Mètodes basats en la demanda • Mètode del valor percebut
• Mètode de l’experimentació

Font: CNICE (www.cnice.mec.es)
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2.3.1 Mètodes basats en els costos

Els mètodes basats en els costos es fonamenten en operacions
matemàtiques i, per tant, són mètodes més objectius. Són molt coneguts i
han estat generalment utilitzats al llarg del temps per la major part de les
empreses, tot i que, des de la perspectiva del màrqueting, no són els més
adients per assolir els objectius empresarials.

Són fàcils de calcular i d’aplicar perquè consisteixen en la suma d’un marge de
benefici al cost del producte i la determinació del preu objectiu a partir de l’anàlisi
del punt mort.

Els diferents mètodes de fixació de preus basats en els costos són:

1) Mètode del cost més marge:

El mètode del cost més marge consisteix a afegir un marge de benefici al
cost unitari del producte.

El cost total unitari es calcula sumant al cost variable unitari els costos fixos totals
dividits pel nombre d’unitats produïdes. Vegeu-ho millor amb un exemple.

Un fabricant de cafeteres té les previsions de costos i vendes següents:

• cost variable unitari (CVU): 6 AC

• costos fixos totals (CFT): 20.000 AC

• unitats produïdes (UP): 5.000 AC

El cost total unitari (CTU) serà:

CTU = CV U +
CFT

UP
= 6 +

20.000

5.000
= 10 AC

Si el fabricant vol obtenir un marge sobre el cost del 20%, el preu de venda al
detallista es calcularia mitjançant la fórmula:

PV = CTU +MBC = 10 + (0, 20 · 10) = 12 AC

en què PV és el preu de venda i MBC és el marge de benefici sobre el cost.

2) Mètode de marge sobre el preu:

L’empresa també pot aplicar el marge de benefici sobre el preu en comptes de
sobre el cost del producte.

Seguint amb l’exemple anterior, podeu veure que el marge de 2 euros que el
fabricant carregava sobre el cost unitari representava un 16 % sobre el preu de
venda (2 / 12 = 0,16).
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Si en l’exemple anterior el detallista volgués obtenir un marge de benefici del 40%
sobre el preu de venda al públic (PVP), l’hauria de calcular de la manera següent:

Preu de venda (PVP) = cost total unitari (CTU) + marge sobre el preu de venda
(M x PVP), igualtat que es plasmaria en l’equació següent:

PV P = CTU +M · PV P

En aïllar el PVP:

PV P =
CTU

1−M
=

12

1− 0, 4
= 20 AC

3) Mètode del preu objectiu:

Aquest mètode del preu objectiu s’utilitza quan volem calcular quin preu ens
permet obtenir un benefici determinat. Les empreses solen utilitzar una eina
anomenada llindar de rendibilitat o punt mort, que serveix per determinar quina
és la quantitat o el volum de vendes per a un preu determinat que cobreix els costos
fixos i variables de producció i venda del producte.

El punt mort o llindar de rendibilitat és el nombre d’unitats que fa que el
benefici de l’empresa sigui igual a zero. Si es ven una quantitat superior al
punt mort, l’empresa obté beneficis.

Vegeu a continuació el procediment de càlcul del punt mort:

Els ingressos totals (IT) són el resultat de multiplicar el preu de venda (PV) pel
nombre d’unitats venudes (Q):

IT = PV ·Q

Els costos totals, com heu vist, es calculen sumant els costos fixos (CF) més els
costos variables (CV):

CT = CF + CV

en què CV és igual al cost unitari (CVU) multiplicat pel nombre d’unitats venudes
o volum de vendes (Q).

El benefici que obté l’empresa d’un producte és determinat per la igualtat:

B = IT − CT

Per determinar el volum de vendes del punt mort s’ha de considerar el benefici
igual a zero i, per tant, igualar els ingressos totals als costos totals:

B = 0 implica que IT = CT

Així doncs,

P ·Q = CF + CV U ·Q
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Si s’aïlla Q, que és la incògnita per obtenir el punt mort o llindar de rendibilitat,
s’obté la fórmula del punt mort:

Q =
CF

P − CV U

Punt mort (en unitats) = Q =
CF

P − CV U
=

CF

Contribució unitària

Així doncs:

• contribució unitària = P - CVU

• punt mort (en euros) P = CF/marge de contribució

• marge de contribució = contribució unitària / preu unitari

El càlcul del preu objectiu es pot veure amb un exemple:

Un fabricant de cafeteres té les previsions de costos i vendes següents:

• cost variable unitari (CVU): 6 AC.

• costos fixos totals (CFT): 20.000 AC.

• unitats produïdes (UP): 5.000 AC.

• preu de venda (P): 12 AC.

Els ingressos totals (IT) s’obtenen multiplicant el preu de venda (P) per les unitats
venudes (Q), i els costos totals (CT) es calculen sumant els costos variables totals
(CVU x Q) i els costos fixos totals (CFT).

En substituir:

IT − CT = 0

IT = CT

CT = CF + CV implica que P ·Q = CF + CV U ·Q

En aïllar Q:

Q =
CF

P − CV U
=

20.000

12− 6
= 3.333, 33 unitats

És a dir, si l’empresa ven per sobre de les 3.333,33 unitats tindrà beneficis i si ven
per sota, tindrà pèrdues. Com que l’empresa ha aconseguit cobrir els costos fixos
amb aquesta xifra de vendes, el benefici que obtindrà a partir d’aquest punt serà
la multiplicació de la diferència entre el preu i el cost variable unitari pel nombre
d’unitats venudes que excedeixin les 3.333 determinades pel punt mort.

Així que si el fabricant aconsegueix vendre totes les cafeteres, el benefici que
aconseguirà serà de:

(12− 6) · (5.000− 3.333) = 10.000 AC
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La fixació de preus
basada en la competència

pot evitar o provocar la
guerra de preus, de la

qual trobareu informació a
la secció “Annexos”.

En la figura 2.3 podeu apreciar una gràfica que representa el punt mort.

Figura 2.3. Representació gràfica del punt mort

L’anàlisi del punt mort es pot utilitzar, a més de per calcular la quantitat necessària
per obtenir beneficis, per calcular també el preu que s’hauria de fixar per assolir
els objectius de venda i rendibilitat esperats. Una forma de fer-ho és ampliant la
fórmula del punt mort, de manera que els ingressos totals no cobreixin tan sols els
costos totals, sinó un nivell de beneficis determinat (B):

P ·Q = CF + CV U ·Q+B

i en aïllar P:

P = CV U +
CF +B

Q

Si el fabricant de l’exemple vol obtenir uns beneficis de 20.000 AC i considera que
es vendrà tota la producció de cafeteres, el preu que hauria de fixar seria el següent:

P = 6 +
20.000 + 20.000

5.000
= 14 AC

Aquest mètode permet calcular la reacció del preu respecte als canvis en les
previsions de vendes i ingressos, però presenta un inconvenient: que no considera
ni el comportament del mercat o la demanda ni de la competència davant d’una
variació del preu.

2.3.2 Mètodes basats en la competència

En els mètodes basats en la competència, l’empresa pren com a referència les
actuacions de la competència més que els seus propis costos o el comportament
del mercat. No obstant això, els costos marcaran el preu mínim al qual es podrà
vendre el producte.

Així, hi haurà empreses que seguiran el mètode de fixar el mateix preu que la
competència o en paritat; altres companyies aplicaran el mètode de fixar preus
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més baixos, i unes altres seguiran un mètode pel qual fixaran preus més alts que la
competència. També hi ha el mètode de licitació, que es basa en el valor esperat.

A continuació es descriuen les característiques principals dels diferents mètodes
de fixació de preus basats en la competència:

1) Fixació de preus en paritat competitiva:

En el cas de productes i serveis molt similars, quan hi ha una forta competència,
l’estratègia habitual és fixar un preu similar al dels competidors per evitar entrar
en una guerra de preus.

El mètode de fixació de preus en paritat competitiva consisteix a fixar un
preu similar al de la competència per evitar les guerres de preus. En aquest
cas, la diferenciació del producte s’ha de basar en un altre atribut, com pot
ser la qualitat.

2) Fixació de preus més baixos que la competència:

El mètode de fixació de preus més baixos que la competència, és a dir, per
sota del nivell competitiu, consisteix a fixar un preu més baix que el de la
competència però tenint en compte el preu límit per sota del qual l’empresa
tindria pèrdues. L’anàlisi del punt mort és un bon sistema per calcular-lo.

Normalment, utilitzem aquest mètode quan volem penetrar un producte nou
ràpidament en el mercat, atraure molts clients i així guanyar quota de mercat.
Aquest volum de vendes ens permetrà disminuir els costos (efecte aprenentatge,
economies d’escala) i ens facilitarà baixar encara més el nostre preu.

Perquè aquest mètode funcioni, el mercat ha de ser molt sensible al preu (si no,
quan abaixem el preu no tindrem l’augment de demanda desitjat), els costos s’han
de poder abaixar a mesura que augmenten les vendes i el preu ha de ser difícil
d’igualar pels competidors. Si no, l’avantatge pot ser molt temporal.

En tot cas, caldrà veure quin efecte té sobre el nostre benefici el fet de tenir preus
més baixos, i en cas que sigui negatiu caldrà calcular quin marge de maniobra
tenim pel que fa al temps i al finançament.

Al mateix temps, cal anar amb compte amb la percepció final que el consumidor
tingui del nostre producte. Podríem acabar posicionant el producte com a barat i
deixar de vendre en segments que podrien pensar que per aquest preu no es pot
oferir qualitat.

Exemple de penetració forta amb preus molt competitius: el cas de Huawei i Xiaomi

En els darrers anys, marques xineses de telefonia mòbil han entrat al mercat europeu i
americà per vendre terminals a un preu més econòmic que marques líders com Samsung
o Apple. Els productes que proposen tenen gairebé les mateixes característiques i
representen una amenaça per a empreses ja consolidades en el mercat.

Efecte aprenentatge

Quan un producte es comença a
fabricar per primer cop, els
operaris executen les tasques de
producció d’una manera més
lenta i, per tant, menys
productiva que quan fa molt de
temps que fabriquen l’esmentat
producte i han après de la
repetició de les tasques
realitzades. Una reducció de
temps implicarà una reducció de
costos.

Economies d’escala

Quan una empresa assoleix el
nivell òptim de producció pot
començar a produir més
quantitat a un cost més baix. A
mesura que la producció creix,
els costos per unitat són més
baixos. Un factor de l’existència
d’economies d’escala pot ser
l’especialització o la divisió en
el treball, és a dir, un sistema de
producció més racional.
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3) Fixació de preus més alts que la competència:

Loewe es caracteritza per fixar preus
més alts que la competència, i el

consumidor valora aquesta actitud
com un signe de qualitat del producte.

És el mètode que fan servir alguns fabricants de cotxes de gamma alta, com
Mercedes o Audi, o les botigues més elegants, com Loewe, Louis Vuitton, etc.
Ofereixen una qualitat i un servei elevats a un preu també elevat.

El mètode de fixació de preus més alts que la competència, és a dir, per
sobre del nivell competitiu, consisteix a fixar un preu més alt que el de la
competència, la qual cosa és possible perquè el consumidor espera un alt
valor del producte que sovint s’aconsegueix amb serveis addicionals.

Les empreses que utilitzen aquests mètodes han de tenir molta cura amb la seva
imatge, ja que els seus consumidors exigeixen rebre alta qualitat a canvi del preu
que paguen. El valor esperat és superior per al consumidor en aquestes botigues
que en d’altres.

Per poder fixar un preu més elevat que el de la competència cal transmetre al
consumidor la justificació del preu, ja que si no ho fem els consumidors es
decantaran pel producte que li ofereix la mateixa satisfacció a un cost inferior.

En aquest sentit, cal que es compleixin unes condicions:

• La qualitat i innovació del producte han de ser excel·lents.

• És necessari disposar d’un mínim de compradors.

• Els costos de produir un volum petit de producte han de ser ajustats als
beneficis esperats.

• Ha de ser difícil copiar el nostre avenç.

4) Licitació:

Aquest mètode és el que solen utilitzar les administracions públiques. El valor dels
béns, els serveis o les obres sol ser considerable, i els proveïdors potencials han
de presentar una oferta per al subministrament de béns o serveis. Normalment,
s’utilitza quan els requisits s’especifiquen de manera clara i completa i, un cop
avaluades totes les ofertes, s’adjudica tenint en compte el cost més baix.

2.3.3 Mètodes basats en la demanda o el mercat

Els mètodes basats en la demanda o el mercat serveixen per adaptar el preu
de venda dels productes de l’empresa a la intensitat de la demanda, que depèn,
en aquest cas, del valor del producte percebut pel consumidor i de les seves
possibilitats econòmiques. Són els següents:
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1) Mètode del valor percebut:

El valor percebut d’un producte pel consumidor marca el límit superior del
preu en funció de l’opinió que té del producte. El consumidor està disposat
a pagar com a màxim el valor que representa la utilitat que li aporta.

Aquest valor de la percepció inclou la valoració que el consumidor fa dels costos
incorporats al producte o servei, i no es tenen en compte els costos reals de
producció i comercialització del producte.

Exemple de cost segons la recompensa: què val un tros de pastís de xocolata?

Quant esteu disposats a pagar per un pastís de xocolata? Estareu d’acord que més
enllà de tenir en compte el cost dels ingredients necessaris per produir-lo hi haurà altres
factors que condicionaran el valor que li voleu atorgar. Segurament, només pagaríeu 1 AC
si el compréssiu a un grup d’alumnes que es volen finançar el seu viatge de fi de curs
venent pastissos, probablement en pagaríeu 2 AC a la vostra cafeteria de barri habitual, i al
restaurant dels caps de setmana podríeu arribar a pagar-ne 3,5 AC, i si un dia us el feu portar
a l’habitació de l’hotel probablement en pagaríeu 6,5 AC. El vostre esforç per pagar més pel
pastís es veurà recompensat pel benefici que obtingueu en aquell moment particular.

Quant val un tall de pastís de
xocolata?

2) Mètode d’experimentació:

El mètode d’experimentació es basa en l’aplicació del mètode d’assaig-
error a la fixació de preus. S’utilitza sobretot en la fixació de preus per a
productes nous i consisteix a anar assajant diversos preus al producte fins
que un d’ells és més acceptat pel consumidor i, a més, és el més interessant
per a l’empresa.

Exemple de fixació de preus: el cas dels xampús

Quan una empresa llança un producte, com pot ser un xampú amb condicionador, establirà
un preu de llançament, que normalment serà similar al de la competència o una mica més
baix. Depenent de la reacció de la demanda, modificarà el preu o el mantindrà. Si la
reacció és dolenta abaixarà el preu, però si la reacció és bona el mantindrà, i passat un
temps millorarà el producte i apujarà el preu, però sempre estarà pendent de la reacció de
la demanda davant dels canvis de preus del producte.

2.4 Estratègies de preu

Les estratègies de preus s’han d’implementar amb la finalitat de contribuir a
l’assoliment dels objectius de l’empresa, que ha de considerar el tipus de producte,
les línies existents, la competència, l’estructura interna de l’empresa i tots els
factors que puguin incidir en la fixació dels preus.

Cal tenir en compte que és diferent dissenyar una estratègia per a un producte nou
que fer-ho per a un producte consolidat. En el primer cas es busca atreure clients, i
en la segona estratègia l’objectiu és fidelitzar o mantenir els que es tenen. En totes
dues estratègies, l’objectiu o finalitat de l’empresa és la satisfacció del client.
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En la formulació i el disseny d’una estratègia de preus s’han de seguir uns criteris
determinats:

• Objectius de l’empresa. Els objectius de l’empresa han de contribuir a la
rendibilitat a llarg termini de les línies que formen la cartera de productes.

• Flexibilitat. L’estratègia de preus ha de ser capaç d’adaptar-se als canvis
de l’entorn.

• Orientació al mercat. L’estratègia de l’empresa ha de tenir en compte els
comportaments, els hàbits, les tendències, les necessitats i la demanda del
mercat. Cal dir que no s’ha d’orientar al producte sinó al mercat, perquè
d’aquesta manera aconseguirà una imatge favorable i la fidelització del
client.

D’acord amb aquests criteris, s’estableix una classificació de les diferents estratè-
gies de preus que podeu veure en la taula 2.2.

Taula 2.2. Estratègies de preus

Tipus d’estratègia Criteris considerats

Estratègies diferencials:
• Preus fixos o variables
• Descomptes periòdics (rebaixes)
• Descomptes aleatoris (ofertes)
• Descompte per pagament avançat
• Descomptes per volum
• Descompte en segon mercat
• Preus de professionals
• Preus ètics

Mercat
Demanda

Estratègies competitives:
• Preus similars als de la competència
• Preus descomptats
• Preus primats
• Venda a pèrdues
• Licitacions i concursos

Competència

Estratègies de preus psicològics:
• Preus de prestigi
• Preus arrodonits senars
• Preu habitual
• Preu segons valor percebut

Psicologia del consumidor

Estratègies de preus per a línies de productes:
• Líder de pèrdues
• Preu en dues parts
• Preu únic
• Preu de productes captius
• Preu del paquet

Costos i beneficis globals
Demanda

Estratègies de preus per a productes nous:
• Estratègia de penetració
• Estratègia de desnatació
• Estratègia econòmica
• Estratègia de prestigi

Mercat
Demanda
Costos
Competència
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2.4.1 Estratègies diferencials

Les estratègies diferencials es basen en l’heterogeneïtat dels consumidors per
incrementar el volum de vendes i benefici.

Les estratègies diferencials consisteixen a fixar preus diferents per a un
mateix producte o marca segons les característiques del client, la capacitat
econòmica, el moment del temps i la sensibilitat del preu en diferents
segments del mercat.

Les estratègies diferencials representen una discriminació de preus. S’aplica un
preu diferent en funció de diferents factors externs a l’empresa.

Dins d’aquest grup d’estratègies destaquen les següents:

1) Estratègies de preus fixos o variables:

És l’estratègia de preus més generalitzada en productes de compra freqüent i preu
mitjà/baix. Les condicions de venda es refereixen a la forma i els terminis de
pagament i als descomptes que cal aplicar, però no hi ha una discriminació de
preus depenent de la fidelització del client o del lloc de venda, per exemple.

Preu fix és el que implica que el producte es ven al mateix preu i amb les
mateixes condicions a tots els clients. Preu variable és el que és diferent
depenent de les circumstàncies de compra, per tant, és negociable en molts
casos.

El preu d’una revista és el mateix per a un consumidor de Barcelona que per a
un de Madrid. De tota manera, cal destacar que a llarg termini tots els preus són
variables, igual que els costos. El preu variable s’aplica habitualment en la compra
de pisos, d’automòbils i de béns de preu elevat.

Exemple de preus dinàmics en funció de la demanda

Algunes empreses han començat a aplicar preus variables per estimular la demanda en
aquells moments en què normalment tenen menys clients i per guanyar més beneficis
quan hi ha més demandants. Segur que heu sentit a parlar d’autopistes que apliquen
una tarifa més cara el cap de setmana que els dies laborables. També és habitual en
les sales de cinema des de fa anys, però des de fa poc altres empreses, com ara els
supermercats, també estan aplicant una fixació de preus dinàmics que varien en funció de
la demanda. Aquest és el cas dels supermercats francesos E. Leclerc o de l’empresa Cex,
que comercialitza videojocs de segona mà i centralitza la fixació de preus des de l’Índia, i
per això poden variar diàriament.

En les vendes online és molt habitual la fixació de preus dinàmics, ja que es pot
fer un seguiment immediat de la demanda gràcies a la utilització d’eines com les
galetes, que recopilen informació de l’usuari a mesura que navega per Internet.
Algunes fonts diuen que hi ha companyies aèries que aprofiten la informació de
les galetes per mostrar tarifes més cares quan un usuari visita dues pàgines de
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Ofertes dels hipermercats

Un exemple molt conegut de
descomptes aleatoris són les
promocions 2x1 o 3x2 dels

hipermercats.

companyies aèries de manera consecutiva. Altres fonts ho neguen, però és cert
que navegar per Internet deixa rastres que les empreses poden utilitzar.

2) Descomptes periòdics (rebaixes):

Els descomptes periòdics o rebaixes són els que es fan diverses vegades
durant l’any, i són coneguts pel consumidor abans que es facin.

Les rebaixes de grans magatzems i botigues de confecció es fan coincidint amb
canvis d’estació o amb períodes molt assenyalats des del punt de vista comercial,
com les anomenades rebaixes de gener, que fan servir els comerços per augmentar
les vendes d’aquest mes. En aquest cas, si no hi hagués rebaixes les vendes
minvarien molt, perquè els consumidors, per regla general, fan una despesa molt
elevada amb motiu del Nadal i durant el mes de gener baixa el consum perquè les
famílies necessiten tornar a equilibrar la seva economia.

Les rebaixes es fan per atreure clients amb una elasticitat de demanda diferent.
Els que tenen una demanda més rígida envers els canvis de preus d’un producte el
continuaran comprant en pugi o en baixi el preu; en canvi, els que presenten una
demanda més elàstica compraran molt més quan baixi el preu.

3) Descomptes aleatoris (ofertes):

A diferència dels descomptes periòdics o rebaixes, aquests descomptes aleatoris
no són prèviament coneguts pel consumidor.

El descompte aleatori o oferta consisteix a fer una reducció del preu en
temps i/o llocs determinats sense que el comprador tingui un coneixement
previ del moment i lloc on es farà.

La finalitat d’aquesta estratègia és atreure nous clients interessats en l’estímul
econòmic i comercial que representa comprar productes a un preu més baix del que
és normal, a més de la sensació d’aprofitar una oportunitat que implica adquirir
un producte interessant.

Aquests descomptes es poden fer de maneres diferents, bé sigui donant més
quantitat de producte al mateix preu o dues unitats al preu d’una.

4) Descompte per pagament avançat:

El descompte per pagament avançat és una bonificació en el preu
efectuada al comprador que paga al comptat o en un marge molt curt de
temps, com poden ser uns dies després de rebre la mercaderia. Generalment
sol ser d’un 2% a un 5% sobre el preu de venda.

Exemple de bonificació: les tarifes anuals dels clubs esportius

Les empreses que ofereixen serveis com ara les piscines i clubs esportius, normalment
ofereixen una tarifa amb condicions més favorables per a aquells usuaris que paguin per
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avançat les 12 quotes anuals. Generalment no se’ls aplica la matrícula inicial i, a més a
més, tenen un 5% de descompte en el total de la quota.

5) Descomptes per volum:

Els descomptes per volum o ràpels consisteixen en la reducció efectuada
al comprador en el preu unitari d’un producte quan adquireix més quantitat
de la normal.

Exemple de ràpel

Un exemple de descompte per volum és la venda de productes peribles com la fruita. Per
exemple, a moltes fruiteries es poden veure de tant en tant rètols com aquest: “Pomes: 2 kg,
3 euros; 3 kg, 4 euros”. El mateix passa amb altres productes amb una data de caducitat
propera, com els iogurts, que si se’n compren tres tenen un preu i si se’n compreu sis no
en cobren el doble del que cobrarien pels tres primers.

6) Descompte en segon mercat:

Els descomptes en segon mercat són reduccions de preu que no afecten la
totalitat dels consumidors, sinó només aquells que compleixen una sèrie de
requisits o condicions. Aquests consumidors s’anomenen segon mercat.

Els consumidors del segon mercat presenten una demanda més elàstica o sensible
al preu que els del mercat principal, i per tal de cobrir aquesta demanda i obtenir
uns ingressos addicionals que d’una altra manera no s’obtindrien, l’empresa
estableix un preu diferent per als consumidors més sensibles al preu. Així, es
decideixen fixar diferents preus en funció de les característiques dels consumidors:
característiques demogràfiques (edat, estat civil, sexe, mida de la família...) i
característiques socioeconòmiques (en funció de la renda, de l’ocupació...). Per
exemple, en els serveis de transport es fa un descompte en el preu a una sèrie de
persones en funció de l’edat, si pertany a família nombrosa...

Exemple de descompte segons condicions: els descomptes per als més joves

A Catalunya, els joves d’entre 16 i 25 anys poden aconseguir el Carnet Jove, que els permet
gaudir de molts descomptes en productes i serveis relacionats amb la cultura, el turisme,
l’esport, la salut o el lleure, entre d’altres.

7) Preus de professionals:

Els professionals liberals, com els metges, advocats, economistes etc.,
apliquen uns preus estàndards per gestió efectuada, independentment del
temps que han invertit en la seva realització. Són els preus de professionals.

Tanmateix, hi ha casos en els quals, per la dificultat de la gestió o del problema que
cal resoldre, no es poden aplicar aquestes tarifes estandarditzades i els honoraris
dels professionals variaran depenent de la dificultat del treball que s’ha de dur a
terme.
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A la secció “Annexos” hi
trobareu més informació

sobre les guerres de
preus, les raons per les
quals alguns productes

com el sushi són tan cars,
com es fixen els preus

d’alguns dispositius
electrònics i el preu dels

productes de luxe.

Normalment, els dentistes cobren les extraccions de queixals a un preu determinat,
però si en un cas determinat la mateixa operació requereix un treball addicional,
aquest es facturarà a banda de la tarifa.

8) Preus ètics:

Els preus ètics són els que alguns professionals o institucions apliquen
depenent de la destinació del producte o servei venut.

Alguns exemples de preus ètics són els dels medicaments que són essencials per
a la curació d’una malaltia. Aquests fàrmacs es venen a un preu més baix del
que estarien disposats a pagar molts pacients. També es pot esmentar el cas dels
cantants que actuen en festivals per una causa benèfica i baixen els seus honoraris
per donar suport a la celebració d’aquest festival o, fins i tot, cedint la recaptació
per a una causa solidària.

2.4.2 Estratègies competitives

Els preus es fixen per aprofitar les oportunitats del mercat, aprofitant els avantatges
competitius de què disposi l’empresa i establint preus iguals, superiors o inferiors
als del sector.

Dins d’aquest grup d’estratègies destaquen les següents:

1) Preus similars als de la competència:

L’estratègia de preus similars als de la competència consisteix a fixar uns
preus similars als de la competència en un mercat en el qual la competència
és forta i no es vol entrar en la guerra de preus.

2) Preus descomptats:

En el cas dels preus descomptats es tracta de vendre el mateix producte
però a un preu inferior al de la competència.

Pot succeir que hi hagi productes que tenen una qualitat inferior i es venen a un
preu inferior, però també pot passar que hi hagi productes d’una qualitat mitjana
als quals podem posar un preu molt competitiu gràcies als avantatges de l’empresa.
Aquests poden ser avantatges tecnològics, economies d’escala, una gestió de les
compres excel·lent, etc.Dia és un supermercat de descompte

on els preus són inferiors als de la
competència.



Polítiques de màrqueting 81 Polítiques de producte i preu

3) Preus primats:

Els preus primats són els que es fixen quan l’empresa disposa de productes
amb una qualitat superior a la dels productes de la competència. Els preus
més alts tenen inclòs un valor afegit que pot consistir en qualitat elevada o
serveis complementaris, entre d’altres.

Exemple de preus primats: el cas dels productes Apple

La marca Apple comercialitza aparells electrònics a un preu superior als seus competidors
directes. Si comparem les característiques dels seus productes trobarem fortes similituds
amb els seus competidors, però són molts els consumidors disposats a pagar un preu més
elevat pel fet de disposar d’un aparell de la marca. La imatge de marca i la reputació
dels seus productes ajuden a fer que el consumidor estigui disposat a assumir aquest cost
d’oportunitat.

4) Venda a pèrdues:

La venda a pèrduesés un cas extrem de preus baixos, ja que, en aquest cas,
es ven a un preu que no cobreix el cost de producció.

Sol tenir la finalitat d’atreure el client fent promocions o liquidant estocs, però
també es pot utilitzar per eliminar competidors venent a un preu que no poden
superar a la baixa. En aquest cas es tracta de competència deslleial. La venda a
pèrdues perjudica la imatge de marca i els competidors, i només es pot entendre
quan els productes estiguin en perill de deteriorar-se si no es venen tan aviat com
sigui possible. En aquest cas, la venda a pèrdues representa un ingrés respecte a
la pèrdua total del producte.

5) Licitacions i concursos:

Les licitacions i concursos són una forma de competència en la qual diverses
empreses lluiten per obtenir un contracte o una concessió d’explotació d’un
servei, entre d’altres, i que guanyarà l’empresa que ofereixi les condicions
estipulades a un preu més baix.

En el mètode de licitació es calcula el preu més interessant que es pot oferir per a
una proposta determinada. És un mètode freqüent en el mercat de la construcció
i en els contractes de l’Administració pública, i es tracta d’una licitació o concurs
en el qual qui guanya és l’empresa que ofereix el preu més interessant, ateses unes
condicions predeterminades en la normativa en la qual es convoca el concurs.

En aquests concursos el preu sol ser un factor determinant en el procés de selecció,
i com més alt sigui el preu que s’ofereixi més petites seran les possibilitats de
guanyar.

Es difícil calcular el preu que suposarà la millor oferta i se sol acudir a la
determinació del valor esperat, que és el resultat de multiplicar el benefici d’un
esdeveniment per la probabilitat de la seva realització.
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Exemple de licitació: els serveis d’àpats o càterings

L’Ajuntament de Barcelona va publicar una licitació per al servei d’àpats de les escoles
bressol de Barcelona. En els criteris de selecció era necessari proposar menús amb
aliments procedents d’agricultura ecològica i es premiava la proximitat geogràfica.

2.4.3 Estratègies de preus psicològics

Els preus psicològics es basen en la percepció que el mercat té dels preus i en
l’associació que el consumidor en fa amb els atributs del producte.

Dins d’aquest grup d’estratègies destaquen les següents:

1) Preus de prestigi:

Els preus de prestigi són preus elevats i corresponen a productes o serveis
de qualitat. El prestigi rau en diferents atributs del producte o servei, que
són millors que els de la mitjana del mercat. En molts casos, l’accés als
productes de prestigi és limitat.

Quan el consumidor no té experiència prèvia, el preu del producte serà un referent
de la qualitat: com més alt sigui el preu, més qualitat tindrà. En aquests casos,
l’estratègia de preu de prestigi serà efectiva si la qualitat percebuda del producte
pel consumidor és igual o semblant a la real. Per aquest motiu, les empreses que
implementen aquestes estratègies han de tenir molta cura del seu producte o servei,
ja que costa molts esforços donar prestigi a un producte i molt poc desprestigiar-lo.

Exemple de preus de prestigi: el cas dels hotels de luxe

Els hotels de luxe utilitzen preus de prestigi que justifiquen amb un ampli ventall de
serveis difícils de trobar en altres establiments. Alguns compten amb l’avantatge de
la seva singular ubicació, en el renom dels xefs a càrrec dels seus restaurants, en la
seva història relacionada amb personatges famosos i amb l’exclusivitat de tractaments de
bellesa personal o de relaxació en centres spa.

2) Preus arrodonits i preus senars:

Els preus arrodonits, normalment a l’alça, donen la sensació al consumidor
de trobar-se davant d’un producte de prestigi. Els preus senars, en canvi,
donen la impressió de preus més baixos i de productes inferiors.

Els preus senars són adients per a promocions i per a productes de categoria
inferior. Seria contraproduent per a una empresa que volgués mantenir una imatge
de prestigi fixant preus senars per als seus productes.

Generalment, utilitzem els preus senars, o també anomenats preus estranys,
perquè el producte sembli menys costós del que és: juguem amb les xifres del
preu. Per exemple, quan fixem el preu de 9,99 AC, la gent associa el preu al 9 i no
al 10.
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3) Preu habitual:

El preu habitual és el que es fixa als productes de compra habitual o
d’ús freqüent; generalment s’acaba convertint en un preu habitual, que
comparteixen la majoria de marques del mercat.

El perill dels preus habituals és que estan tan arrelats en la societat, en el mercat,
que és molt difícil modificar-los si no es vol prendre el risc de pèrdua de vendes i
potser de clients en favor d’una altra empresa que amb un bé semblant o substitutiu
mantingui el preu.

En alguns mercats, com pot ser el cas dels detergents o en alguns productes de
primera necessitat, hi ha una resistència a augmentar el preu perquè la gent hi
està massa acostumada. En aquest cas, l’estratègia consisteix a disminuir la mida
del producte: oferir menys quantitat. Si és necessari augmentar el preu podem
augmentar la mida i el preu, però de manera que, en proporció, augmentem menys
la mida que l’increment del preu.

4) Preu segons valor percebut:

El preu segons el valor percebut consisteix en la fixació d’un preu que no
es basa tant en els costos de producció (com el preu de cost més marge) com
en el valor percebut pel consumidor.

Determinar el valor que el client atorga al nostre producte no és fàcil. Per saber
quin és aquest valor es fan enquestes telefòniques, per Internet, cara a cara...

En aquest punt cal destacar el preu de referència, que consisteix en el preu
estàndard d’un producte amb el qual els consumidors comparen els preus dels
productes iguals o similars.

2.4.4 Estratègies de preus per a línies de productes

Quan es dissenya una estratègia de preus per a una línia de productes se n’ha de
tenir en compte el benefici global i no el de cadascun dels productes que la integren.
A més, s’ha de considerar la relació entre les demandes dels diferents productes
de la línia, les seves elasticitats encreuades.

Elasticitat encreuada

L’elasticitat encreuada és la mesura de la sensibilitat de la demanda d’un producte davant
de canvis en el preu d’un o d’altres productes. Els béns substitutius, com podrien ser la carn
de vedella i la de xai, tenen una elasticitat encreuada positiva: si augmenta el preu d’un dels
dos augmenta la quantitat consumida de l’altre. Si l’elasticitat encreuada és negativa estem
parlant de productes complementaris; per exemple, un augment del preu dels paquets de
pasta fresca pot fer reduir també el consum de salses preparades per acompanyar-la.

Quant a la línia de productes, s’han de tenir en compte les estratègies següents:
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1) Preu per a productes opcionals:

L’estratègia preu per a productes opcionals consisteix a tenir un producte
o dos de característiques molt simples amb preus baixos, que no reportin
beneficis o que fins i tot puguin comportar pèrdues, sempre que serveixin
per atreure el consumidor, que un cop conegui la línia compri també els
productes que tenen un preu més alt i que són més rendibles per a l’empresa.

Per exemple, hi ha botigues que tenen una marca més barata però que serveix de
reclam per atreure la clientela, amb la idea que un cop coneguin la línia es decantin
per comprar altres productes que siguin més cars.

Exemple de productes opcionals: els extres dels automòbils

La majoria de fabricants de cotxes ofereixen en cada línia una versió bàsica del model que
cap consumidor no acaba adquirint sense afegir-hi algun extra, però és el producte bàsic
el que ha atret els consumidors al concessionari. La marca de vehicles decidirà quins
components bàsics poden oferir a aquest preu competitiu. Cal trobar aquell equipament
que és atractiu per al consumidor i fer propostes opcionals que realment valori i estigui
disposat a pagar un extra per obtenir el valor afegit.

2) Preu en dues parts:

El preu en dues parts succeeix en els serveis, i consisteix a dividir el preu en
dues parts: una fixa, que és la quota d’abonament al servei, i l’altra variable,
en funció del seu ús.

Un exemple clar és el servei de telefonia o d’electricitat.

3) Preu únic:

En el cas de l’estratègia del preu únic, es tracta de fixar un mateix preu per a tota
la línia de productes, tot i que siguin productes diferents.

Exemple de preu únic: els perfums d’Equivalenza

L’empresa Equivalenza comercialitza perfums en ampolles de 30, 50 i 100 ml. Tots els
perfums d’una mateixa capacitat tenen el mateix preu, sigui quina sigui la seva fragància.
El preu només varia si el client ja disposa d’un envàs que ha comprat prèviament, de
manera que la recàrrega és més econòmica que la compra del producte nou.

4) Preu de productes captius:

Producte captiu és el que necessita l’existència d’un altre per funcionar.

Moltes vegades, les impressores
funcionen només amb una marca de

tòner determinada.

Hi ha casos en els quals els productes només poden funcionar amb els seus com-
plementaris, com les impressores i els cartutxos de tinta o els tòners. L’estratègia
més usual és la d’abaixar el preu del producte principal i assegurar la demanda
dels complementaris, que tindran un preu relativament superior.
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Exemple de producte captiu: les cafeteres i les càpsules monodosi

La marca de cafeteres Nespresso va llançar al mercat cafeteres d’alta qualitat amb
càpsules de monodosi. La gran qualitat del cafè, comparable al d’una màquina professional
de bars i restaurants, sumada al cost assequible de les cafeteres, va convertir Nestlè en
la marca líder del sector. La dependència de les seves pròpies càpsules per poder fer
cafè assegurava un negoci rodó, especialment gràcies a la protecció del seu sistema de
funcionament amb més de 1.700 patents. Tot i això, en els darrers anys altres empreses,
com Sara Lee, que comercialitza Marcilla, han començat a distribuir càpsules que serien
compatibles amb les cafeteres Nespresso. Caldrà veure com Nespresso defensarà la seva
quota de mercat si hi ha una substitució de consum de càpsules de Nespresso cap a les
de Marcilla o les de qualsevol distribuïdor compatible.

5) Preu per paquet:

Una altra estratègia de preus per a productes de la línia que són
complementaris és la del preu per paquet, que fixa un preu inferior a la
suma dels preus dels seus components considerats separadament.

La finalitat d’aquesta estratègia és fomentar el consum dels productes complemen-
taris de la línia que no es produiria de la mateixa manera si no es venguessin
juntament amb l’altre.

Exemple de preu per paquet: les piscines i els seus complements

Les piscines de superfície normalment s’ofereixen en un paquet acompanyades d’un filtre
purificador d’aigua, un raspall per netejar el fons i un recollidor d’insectes. El preu d’aquest
conjunt és més econòmic que la compra separadament dels diferents components.

2.4.5 Estratègies de preu per a productes nous

Són les estratègies de preus que s’implementen quan es llança un producte nou
al mercat. Depenent de la informació que les investigacions de mercat hagin
proporcionat a l’empresa, s’aplicarà alguna d’aquestes estratègies, perquè no es
poden aplicar de manera simultània.

La figura 2.4 representa un quadre que compara les estratègies de preus per a
productes nous amb la relació preu-qualitat de cadascuna.

Figura 2.4. Estratègies de preus

Les agències de viatges

Les agències de viatges ofereixen
paquets que recullen estades,
excursions i visites a altres països
que no es farien si s’haguessin de
triar separadament.
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Vegem, a continuació, en què consisteix cadascuna d’aquestes estratègies per a la
fixació del preu de productes nous:

1) Estratègia de penetració:

L’estratègia de penetració consisteix en la fixació de preus baixos des del
primer moment del seu llançament al mercat per aconseguir així atreure
molts clients, guanyar una àmplia quota de mercat i obtenir beneficis
ràpidament.

Situacions en les quals és aconsellable aquesta estratègia de penetració:

• Quan el producte no és realment nou al mercat però ho és per a la nostra
empresa.

• Quan la demanda és molt elàstica (sensible al preu).

• Quan existeix la possibilitat d’entrada de consumidors nous.

• Quan és possible tenir economies d’escala si augmentem la producció.

• Quan és necessari recuperar ràpidament la inversió.

Quan introduïm el producte a un preu més competitiu que la competència,
l’augment de vendes facilitarà l’assoliment d’economies d’escala que permetran
reduir els costos de fabricació i distribució. Aquesta reducció de costos atorgarà
un avantatge competitiu per a l’empresa, ja que als competidors potencials que
vulguin entrar al mercat els resultarà més difícil participar en el mercat tret que
també puguin introduir el seu producte a un preu tan baix.

Quan el producte arriba a la maduresa sol ser necessari fer-ne modificacions
per seguir mantenint l’atracció tot diferenciant-se de la competència. Això pot
significar un augment de costos que es traslladarà al preu de venda.

2) Estratègia de desnatació:

El concepte de desnatació del mercat significa que el producte que s’ha llançat a
un preu alt ha atret uns determinats consumidors als quals no els importa pagar
un preu elevat, perquè són els primers que poden gaudir d’un producte determinat
o pel fet de sentir-se uns privilegiats, ja que poden adquirir un producte de preu
elevat. Són el que s’anomena la nata o la crema del mercat, d’aquí el concepte de
desnatació. Aquest tipus de consumidors solen ser els de productes de luxe.

L’estratègia de desnatació consisteix en la fixació d’un preu alt al principi
per desnatar el mercat, acompanyat d’una gran promoció que atregui els
consumidors que no siguin gaire sensibles als preus en el cas de productes
nous i/o de qualitat.

Situacions en les quals és aconsellable aquesta estratègia de desnatació:
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• Producte realment nou.

• Demanda inelàstica o poc sensible al preu.

• Mercat segmentat.

• Demanda sensible a la promoció.

El producte es ven al principi a un preu alt, i un cop ha desnatat el mercat fixa un
preu cada cop més baix per atreure els segments del mercat més sensibles al preu.

Exemple de desnatació de mercat per part d’Apple

L’empresa Apple és una de les que utilitza l’estratègia de desnatació en la fixació de preus
dels seus productes. Com a exemple tenim el rellotge Apple Watch, que va ser llançat el
juny del 2015. Uns nou mesos més tard, l’empresa va anunciar una reducció del preu de
50 euros. Apple és una marca amb una forta imatge de marca i amb molts clients fidels.
Per a molts, la marca és aspiracional, de manera que la possessió dels seus productes
no podria ser substituïda per productes d’altres marques. Aquest tipus de clients són els
que compren la marca en el moment del llançament, però després n’hi ha d’altres que
també valoren la marca però no poden fer el mateix esforç econòmic. El descompte del
preu, mesos més tard, va orientat a atraure aquest segon gruix de clients potencials que
postposen la seva compra sabent que en algun moment l’empresa abaixarà el preu.

3) Estratègia econòmica:

S’aplica especialment per a productes de qualitat baixa i preu baix. És òptima
quan aconseguim crear productes amb costos molt baixos (no fem publicitat,
no innovem...). Per exemple, els supermercats que llancen marques blanques
econòmiques.

4) Estratègia de prestigi:

És l’estratègia escollida per llançar productes de qualitat alta a preus elevats. Es fa
servir per a productes innovadors i els que són difícils d’imitar pels competidors.
Posem el preu més alt que el mercat sigui capaç d’acceptar. És una estratègia
sensata, ja que durant la fase d’introducció del producte tenim costos molt elevats:
disseny, comercialització, comunicació, etc., i la demanda encara no és gaire
alta. A mesura que entrin competidors nous o el producte quedi obsolet, anirem
abaixant el preu per guanyar els consumidors que primer no es podien permetre
pagar-ne un preu tan alt.

Exemple d’estratègia de prestigi: les ecografies 3D

Des de fa pocs anys existeix l’opció de fer ecografies tridimensionals per veure l’evolució
dels nadons dins del ventre matern. Aquestes ecografies són opcionals i no queden
cobertes ni per la seguretat social ni per la majoria de mútues privades, i el cost és assumit
íntegrament per l’usuari. És un servei innovador que s’ofereix a un preu alt perquè encara
són poques les empreses que tenen la tecnologia per comercialitzar-lo. Segurament, d’aquí
a uns anys el preu es reduirà, ja que la competència haurà aconseguit reproduir la mateixa
qualitat d’imatge. Fins aleshores, les empreses que ja disposen d’aquest servei poden
aplicar una estratègia de fixació de preus de prestigi, ja que tenen poca competència.
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Introducció

Si doneu un cop d’ull a una de les marques de moda més conegudes de venda al
detall observareu que per fer arribar els seus productes als clients necessita d’una
xarxa de detallistes per assegurar la disponibilitat del producte. Però com arriba
el producte fins als minoristes? El reben directament de la fàbrica o passa per les
mans d’un intermediari? Quina és la millor opció?

La presencia física de productes en una botiga és fonamental per a la seva venda, o
potser no? Des de fa anys el comerç en línia pren força i són moltes les iniciatives
empresarials que només comercialitzen a través de la xarxa, sense tenir botigues
físiques. Aquest nou tipus de negocis suposen un repte en termes de comunicació
i de distribució de productes.

La comunicació empresarial, tant d’empreses físiques com en línia, és necessària
per donar a conèixer l’empresa i els seus productes als clients.

Comunicar és molt més que fer publicitat. Implica un conjunt d’accions que
transmeten la imatge i el posicionament del producte i de l’empresa. La selecció
acurada de les eines adequades és la clau d’una bona política de comunicació. En
alguns casos és convenient utilitzar publicitat massiva, mentre que en d’altres cal
apropar-se als clients d’una manera més persuasiva, amb accions de màrqueting
directe.

L’objectiu d’aquesta unitat és donar-vos a conèixer les diferents eines de distri-
bució i de comunicació que pot utilitzar una empresa i analitzar la idoneïtat de
cadascuna i la seva avaluació.

En l’apartat “Política i estratègies de distribució” es treballen els conceptes de
distribució comercial, canals de distribució i intermediaris, i s’exposen les dife-
rents estratègies de distribució que es poden utilitzar per fer arribar el producte al
consumidor. D’altra banda, s’analitzen diferents tipus d’establiments comercials
detallistes posant especial èmfasi en la franquícia.

L’apartat “Política i estratègies de comunicació” se centra en les possibles
estratègies de comunicació que es poden portar a terme i les eines que ho fan
possible. També s’hi analitzen els diferents estils publicitaris, els mitjans de
comunicació més adients per fer-ne la difusió i els indicadors per avaluar-ne els
resultats. Finalment, s’exposen altres tipus de comunicació com les promocions
de vendes, les relacions públiques, el màrqueting directe i el màrqueting en línia,
que avui dia és una eina de comunicació fonamental per a moltes empreses.

Aquesta unitat conté molts exemples que us facilitaran la comprensió dels con-
tinguts. Segur que les tècniques de distribució i de comunicació evolucionaran
molt ràpidament, i, tot i que els exemples que veureu són prou il·lustratius, sovint
descobrireu noves estratègies que s’adapten a la realitat canviant.
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Per assolir els resultats d’aprenentatge d’aquesta unitat cal que treballeu a fons els
continguts i que resolgueu els exercicis i les activitats que s’hi proposen. També
és convenient que consulteu la secció “Annexos”, on trobareu exemples reals de
diverses qüestions relacionades amb els continguts.

D’altra banda, us serà de molta utilitat observar el vostre entorn i el que fan les
empreses que hi actuen. Tot i que en el desenvolupament dels continguts hi ha
molts exemples de casos reals que pretenen exemplificar i fer més comprensible
el que s’explica, és una molt bona pràctica que vosaltres intenteu trobar altres
exemples per identificar els conceptes i les estratègies que s’apliquen.

Sovint tothom es veu capacitat per parlar de màrqueting i d’estratègies comercials,
però vosaltres, com a futurs professionals, heu de procurar adquirir les competèn-
cies que us permetin utilitzar la terminologia precisa i adequada per expressar-vos
amb rigor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Selecciona la forma i el canal de distribució més adequat per a cada producte,
servei o gamma de productes, analitzant les alternatives de distribució disponibles.

• Identifica les funcions de la distribució comercial, valorant la seva impor-
tància estratègica dins del màrqueting mix.

• Caracteritza les diferents formes de venda en funció del sector, el tipus de
producte o servei i el tipus de client.

• Classifica els diferents canals de distribució en funció del nombre i tipus
d’intermediaris, el seu grau d’associació i les funcions que porten a terme.

• Identifica les fases i situacions de la distribució per les quals passa un
producte des del lloc de producció o fàbrica fins al punt de destinació o
consum final.

• Fa una anàlisi comparativa de diferents estructures de distribució comercial,

• Selecciona el canal de distribució més adequat en funció de l’estratègia de
distribució pròpia i aliena i de la cobertura del mercat que es pretén assolir.

• Analitza els diferents tipus de contractes d’intermediació comercial en els
quals es formalitza la relació entre els fabricants i la xarxa de distribució i
venda.

• Calcula el cost de distribució comercial considerant tots els elements que
l’integren.

• Argumenta la selecció de la intensitat en la distribució: intensiva, exclusiva
o selectiva.

• Elabora informes sobre distribució comercial a partir de les dades d’anàlisi
de costos, temps, intermediaris disponibles i estratègies viables per a la
presa de decisions.

2. Selecciona les accions de comunicació més adequades per llançar nous
productes i serveis o prolongar la seva permanència en el mercat i reforçar així
la imatge corporativa i de marca, avaluant les diferents alternatives disponibles.

• Defineix els objectius de la política de comunicació.

• Caracteritza les diferents formes i tipus d’accions que integren el mix de
comunicació.
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• Diferencia els instruments i tipus d’accions de comunicació en funció del
públic objectiu, la imatge corporativa i els objectius i les estratègies de
l’organització.

• Defineix les variables que cal tenir en compte per decidir la política de
comunicació.

• Fa una anàlisi comparativa de diferents accions de comunicació en funció
de l’impacte previst, els objectius, el pressupost i els mitjans i els suports
disponibles en el mercat de mitjans de comunicació.

• Avalua la capacitat de l’organització per executar o contractar les accions
de comunicació en funció dels recursos disponibles i dels mitjans de
comunicació que han d’utilitzar-se.

• Selecciona les accions de comunicació i promoció més adequades per
llançar nous productes o prolongar la seva permanència en el mercat.

• Elabora un informe base de la política de comunicació que conté els
objectius, el públic objectiu i l’anàlisi dels mitjans disponibles.

3. Elabora brífings de productes, serveis o marques per a l’execució o la contrac-
tació externa d’accions de comunicació, relacionant les variables del màrqueting
mix, els objectius comercials i el perfil dels clients.

• Defineix els objectius i la finalitat del brífing d’un producte, servei o marca
per al desenvolupament de les accions de màrqueting.

• Caracteritza l’estructura del brífing i els elements que el componen en
funció del tipus d’acció de màrqueting i del seu destinatari.

• Selecciona les dades que es requereixen per elaborar la informació de base
o brífing del producte, servei o marca segons el tipus d’acció que es durà a
terme.

• Analitza la informació continguda en un brífing, convenientment caracterit-
zat, assenyalant el seu objectiu i obtenint conclusions rellevants.

• Redacta el brífing d’un producte o servei per a una acció de comunicació
determinada d’acord amb les especificacions rebudes i utilitzant eines
informàtiques i de presentació.
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1. Política i estratègies de distribució

Com arriben els productes de la fàbrica al punt de venda? La distribució permet fer
arribar al consumidor final un producte que ha estat produït en qualsevol lloc del
món, implicant serveis d’emmagatzematge, transport i un conjunt d’intermediaris
que revenen els productes des de l’origen fins al consumidor final. En aquest pro-
cés trobem fabricants, majoristes, minoristes i, en última instància, el consumidor
final.

1.1 Distribució comercial

La distribució comercial permet fer arribar el producte al consumidor.
Cada empresa ha d’explorar la rendibilitat de les diferents possibilitats de
distribució.

Els conceptes bàsics de la distribució comercial són els següents:

• Distribució: és el conjunt de tasques i operacions necessàries per traslladar
els productes acabats des del lloc de producció fins als diferents punts de
venda.

• Intermediaris: és el conjunt de persones o organitzacions que es troben en
el canal entre el productor i el consumidor.

• Canal de distribució: és l’itinerari que segueix un producte o servei des
que surt de la fase de producció fins que arriba a la fase de consum.

1.1.1 Característiques de la distribució

La distribució presenta unes característiques que denoten la seva gran importància
en l’activitat comercial diària de l’empresa (Díez de Castro, 1997; Vázquez i
Trespalacios 1997, Pelton i altres, 1999):

• És una variable estructural, però que es podrà modificar a llarg termini. No
obstant això, sempre s’ha de permetre un marge d’actuació als intermediaris
en decisions de caràcter tàctic, com ara les relatives a marges comercials, a
la promoció de productes o a la contractació dels serveis de transport.

• És una variable imprescindible per a la venda del producte. Permet
fer arribar el producte al client de manera eficient, estalviant el cost que
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Distribució física o logística

La distribució física o logística
són les operacions necessàries

per fer arribar el producte al lloc
indicat, en el moment oportú i
amb el cost més baix possible.

suposaria per al consumidor final haver-se de dirigir al punt de producció
per recollir-lo. És important saber que les activitats i funcions que duu a
terme la distribució influeixen en el preu final del producte i en la imatge de
l’empresa. Així doncs, un major nombre d’intermediaris entre el productor
i el client final augmentaran el preu. D’altra banda, si l’empresa productora
no és la que ven directament al consumidor final, estarà deixant en mans
del detallista final la comunicació de la imatge de l’empresa en el punt de
venda.

• És una variable que dificulta el control del producte per part del fabri-
cant a causa del poder d’alguns intermediaris i de la possible escassetat
de canals disponibles. Moltes vegades, el fabricant no és qui controla el
canal de distribució i perd poder de decisió sobre el preu final del producte
i sobre la seva ubicació en el punt de venda, factors que, com sabem, són
determinants perquè el consumidor es decideixi a comparar-los.

• Influeix en altres variables del màrqueting mix. Es pot donar el cas d’una
empresa que dissenyi una bona campanya de promoció per al llançament
d’un producte nou i se n’elaborin prou unitats per cobrir el segment del
mercat desitjat però que la distribució falli i el producte no arribi a les
botigues fins passat un temps. L’efecte de la campanya publicitària s’haurà
esvaït i els competidors hauran tingut temps de respondre al llançament amb
altres accions o productes nous.

• Una bona estratègia de distribució pot contribuir a la diferenciació compe-
titiva de l’empresa i a fer més eficaç i eficient la gestió del màrqueting.

1.1.2 Funcions de la distribució

Les activitats o funcions bàsiques de la distribució comercial són les següents:

• Transport i difusió de la producció.

• Diversificació i concentració dels productes.

• Emmagatzematge dels productes.

Aquestes tres activitats formen part de l’anomenada distribució física.

• Serveis diversos: es divideixen en serveis vinculats a la venda (promoció
dels productes) o no vinculats a la venda (reparació i manteniment).

• Finançament dels productes i assumpció de riscos.
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1.1.3 Costos de la distribució

Quin és el cost de fer arribar un producte des de la fàbrica fins a la botiga o fins a
casa del consumidor? Tota empresa ha de poder calcular quin és el cost de lliurar
el producte a mans del consumidor. El nombre d’intermediaris, els preus dels
carburants, la contractació dels serveis de transport, les taxes de les duanes (en el
cas d’importacions), els costos d’emmagatzematge, etc., formen part dels costos
que ha de considerar l’empresa.

En la figura 1.1 podeu veure esquemàticament les relacions entre els preus, els
marges i els costos de distribució. El marge comercial dels intermediaris és un
percentatge que apliquen sobre el preu de compra al fabricant que els permet cobrir
en part els costos de distribució.

Figura 1.1. Els costos de distribució

Font: CNICE (www.cnice.mec.es)

Els costos de distribució es poden classificar de dues maneres diferents:

• Segons les funcions de distribució:

– Cost de transport. En aquest apartat es tracta dels costos de trans-
portar els productes des del lloc de producció fins al punt de venda o
fins al domicili del consumidor: càrrega i descàrrega, transport entre
els diferents punts d’expedició de les mercaderies (fàbrica, magatzem
del majorista, magatzem del detallista, punt de venda, domicili del
consumidor...), transport internacional a les empreses exportadores...
Els costos de transport seran més elevats si les distàncies entre fabri-
cant i consumidor són més grans, les mercaderies transportades són
perilloses o els mitjans de transport contractats són més ràpids.

– Cost d’emmagatzematge. En els costos d’emmagatzematge es poden
incloure tot tipus de tasques relacionades amb l’emmagatzematge, la
conservació, la preparació i el manteniments dels espais dels magat-
zems per a remeses de productes amb necessitats d’emmagatzematge
específiques, com poden ser les mercaderies perilloses o les que
necessiten cambres especials per a la conservació.
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Les matèries perilloses

L’emmagatzematge de matèries
perilloses requereix uns

contenidors especials, igual que
el seu transport. Això representa

una despesa addicional per als
intermediaris.

– Cost de fraccionament. En aquest apartat s’inclouen les despeses que
comporten tasques com la preparació dels productes en lots i fraccions
perquè la seva venda sigui més fàcil en els punt de venda.

– Cost dels serveis. Dins de l’apartat cost dels serveis s’han d’incloure
les despeses de promoció, presentació del producte, negociació de
la venda i assessorament, i també les despeses de manteniment,
reparacions, lliurament...

– Cost de finançament. Com que passa un temps entre el moment
de la fabricació del producte, la venda i el cobrament, l’intermediari
(majorista i/o detallista) sol finançar les existències fins a la seva venda.

– Cost d’assumpció de riscos. Els intermediaris assumeixen els riscos
d’obsolescència del producte, de malbaratament, de pèrdua i el risc
que no es vengui el producte.

El transport per carretera continua
essent un dels més utilitzats per les

empreses.

Servei de ’picking’

El terme picking fa referència a la preparació de comandes específiques per a cada client.
En un magatzem, a la zona picking, els treballadors seleccionen del magatzem un seguit
de productes i els empaqueten conjuntament per ser lliurats al consumidor final. Posem
el cas d’un magatzem d’una fàbrica tèxtil. A la zona picking del magatzem es preparen
les comandes que ha rebut via online i per a cada client selecciona el que ha demanat:
samarretes, pantalons, mocadors... Es fa el paquet i se l’expedeix a casa del client.

• Segons la divisió en costos fixos i variables:

– Costos fixos: si són costos independents del volum de producció i de
vendes, com per exemple el salari, el manteniment...

– Costos variables: si es tracta de costos que varien amb l’augment o
la disminució de la producció i/o les vendes, com pot ser el transport:
com més volum de vendes es necessitaran més camions per transportar
els productes a les botigues, la qual cosa suposarà un augment dels
costos de transport.

En la taula 1.1 podeu veure quins són els costos fixos i quins els costos variables
d’una empresa:

Taula 1.1. Costos de distribució: fixos i variables

Fixos o estructurals Variables o operatius

Amortitzacions instal·lacions Transport

Calefacció Emmagatzematge

Il·luminació Embalatge

Salaris (mà d’obra) Publicitat

Primes assegurança Promoció

Manteniment Ocupació locals

Servei ADSL Cambres especials
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1.1.4 Intermediaris

Els intermediaris són el conjunt de persones o organitzacions que es troben
en el canal entre el productor i el consumidor i faciliten el trasllat del
producte del fabricant al consumidor en condicions òptimes.

En la majoria de casos, els intermediaris són organitzacions independents del
productor, vinculades amb aquest mitjançant contractes de compravenda, dipòsit
o comissió.

Però en altres casos els intermediaris no són independents, sinó que formen part de
l’empresa productora, com poden ser les sucursals pròpies de què disposen alguns
fabricants per vendre els seus productes.

Tipus d’intermediaris

Hi ha cinc tipus diferents d’intermediaris, amb les seves característiques, obliga-
cions i funcions pròpies:

• Majorista: el comerciant majorista és el que ven a l’engròs, és a dir,
es tracta d’un intermediari caracteritzat per vendre a detallistes, a altres
majoristes o a fabricants de productes nous, però no ven al consumidor final.

– Les funcions del majorista són les següents:

∗ Compra de grans quantitats a fabricants o a altres majoristes.
∗ Emmagatzematge de grans quantitats de producte.
∗ Agrupa els productes en lots més petits que els lots de producció

per vendre als detallistes o a altres majoristes. Transport de
mercaderies.

∗ Pot fer tasques de promoció del producte.
∗ Finança compres dels clients.
∗ Si adquireix la compra del producte, assumeix riscos.
∗ Assessora i forma els detallistes sobre característiques del produc-

te, la gestió comercial, la gestió administrativa...
Majoristes molt coneguts que operen
al nostre país són, entre d’altres:
Makro, Gros Market i Punt Cash.

• Detallista: els detallistes són intermediaris que venen al detall. Venen
el producte directament al consumidor o usuari final. Són els últims
intermediaris del canal de distribució.

– A causa de la seva ubicació en el canal de distribució, poden influir
en les estratègies de màrqueting del fabricant pel contacte directe que
tenen amb el consumidor final.

La venda a l’engròs
consisteix en la venda de
grans quantitats de
producte per part d’un
majorista a un altre
distribuïdor generalment.

La venda al detall consisteix
en la venda del producte en
petites quantitats i
directament al consumidor
final.
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• Agent comercial: és un professional lliure que representa la seva empresa.
Té plena llibertat en l’exercici de les funcions que li hagin encomanat les
empreses que representa, és a dir, vendre i promocionar els productes i les
marques representades, entre altres funcions.

– Les característiques dels agents comercials són les següents:

∗ No actuen en nom propi, sinó en nom i a compte de l’empresa o
empreses que representen (viatjants de vi, visitants farmacèutics).

∗ L’agent no té relació laboral amb l’empresa que representa, amb
la qual està vinculat mitjançant un contracte mercantil, anomenat
contracte d’agència.

∗ La relació entre l’agent i l’empresa representada és estable, i el
contracte és de llarga durada. Si no s’especifica el contrari en el
contracte, la relació es considera indefinida.

∗ La retribució pel seu treball consisteix en una part fixa més una
comissió per operació feta.

∗ El seu objectiu és vendre el producte.

• Comissionista: són intermediaris independents que actuen ocasionalment
en nom d’una empresa (comitent). Contracten en nom propi o en nom del
comitent la compra o la venda d’un producte a canvi d’una comissió.

– Les característiques dels comissionistes són les següents:

∗ L’objectiu del comissionista és vendre, generalment, però també
poden comprar.

∗ Poden actuar en nom propi o en nom del comitent.

∗ La relació contractual amb el comitent és mitjançant el contracte
de comissió.

∗ Relació ocasional, no permanent. Se’l contracta per operació que
cal efectuar.

∗ La retribució és una comissió en funció de l’import final de
l’operació.

• Corredor de comerç: també anomenats brokers o mediadors, són inter-
mediaris ocasionals i tenen com a missió posar en contacte compradors i
venedors a canvi d’una comissió.

– Les seves característiques són les següents:

∗ El seu objectiu no és ni comprar ni vendre, sinó posar en contacte
compradors i venedors perquè negociïn les condicions.

∗ El seu contracte és de mediació o corredoria.

∗ Relació contractual ocasional.

∗ Remuneració consistent en una quantitat fixa o un percentatge de
l’operació pactat prèviament i que depèn que les parts arribin a
un acord.
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Funcions dels intermediaris

La figura de l’intermediari no és ben acceptada pels consumidors, que únicament
pensen en l’encariment que pateix el producte per la seva presència. Aquests
consumidors no valoren la comoditat que els suposa poder comprar qualsevol
producte a la botiga que tenen al costat de casa i no haver-lo d’anar a comprar
a la fàbrica.

Penseu que els intermediaris posen al vostre abast els béns o serveis que us
interessa adquirir i exerceixen de pont entre productors i consumidors.

Exemple del valor del intermediari

Quan heu d’assistir a una celebració i necessiteu comprar roba elegant, valoreu molt
positivament tenir una botiga especialitzada en roba de festa a la vostra ciutat sense haver-
vos de fer la roba a mida o sense haver de fer l’esforç d’anar a cercar la roba a la fàbrica,
que potser s’ubica a 300 quilòmetres del vostre domicili. Penseu, si no existís aquesta
botiga tan a prop de casa vostra, l’esforç i la despesa en temps i diners que hauríeu de
fer per adquirir el vestit. Els intermediaris, amb el seu treball, estalvien aquestes despeses
afegides al consumidor.

Les funcions que duen a terme els intermediaris es poden agrupar en les següents:

1. Reducció del nombre de transaccions. Els intermediaris redueixen les
transaccions necessàries. Fixeu-vos en la figura 1.2, en què es representen
les transaccions entre productors i tres consumidors, i que com podeu
veure són 3 x 3 = 9. En la figura 1.3 podeu veure com es redueix el
nombre de transaccions de nou a sis transaccions a causa de l’aparició
d’un intermediari que centralitza els lliuraments dels tres productors i
seguidament distribueix els productes que ha rebut en els lliuraments entre
els consumidors d’acord amb les comandes.

2. Divisió i concentració del producte. L’intermediari ha de dividir els
productes en lots o quantitats adaptades als desitjos dels compradors, i
també agrupar o acumular l’oferta de productes quan hi ha molts productors
i l’oferta de cadascun és petita, com per exemple el cas dels productes
agrícoles. Els petits productors (pagesos) venen el producte a un magatzem
que concentra totes les quantitats comprades als productors per repartir-les
en caixes i vendre-les al seu torn als detallistes.

3. Creació d’assortiment. Els intermediaris majoristes compren a diferents
fabricants per acumular diferents marques d’un mateix producte; d’aquesta
manera, el consumidor podrà triar entre un ventall més ampli de marques
de la mateixa classe de producte quan vagi al seu punt de venda habitual.

4. Fixació de preus. Molts distribuïdors amb poder de decisió pel volum de
compres o per la seva posició de líder entre els distribuïdors d’un mercat
poden fixar el preu final dels productes.

5. Transport dels productes. Els distribuïdors s’han d’encarregar del trans-
port dels productes fins al punt de venda o fins al domicili del consumidor.
Ho fan amb mitjans propis o contractant empreses de transport.
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L’assortiment

Per cobrir millor la demanda
dels seus clients, la majoria de

comerços tenen en la seva oferta
més d’una marca de tots els

productes. En la secció de lactis
d’un supermercat podeu trobar
diferents marques de llet, com

ara Pascual, Celta o, si és el cas,
la marca blanca o del

distribuïdor.

6. Emmagatzematge dels productes. Per tal de poder atendre la demanda
dels consumidors en qualsevol moment, els intermediaris emmagatzemen
els productes dels diferents productors amb els quals treballen.

7. Condicionament del producte. Els productes han de ser protegits, emba-
lats i preparats per no patir cap deteriorament durant el transport fins al punt
de venda.

8. Finançament. Aquesta funció es duu a terme a causa del temps que passa
entre la fabricació del producte, la venda i el cobrament. Així, els majoristes
i els detallistes acostumen a finançar les existències fins al moment de la
seva venda. Molts majoristes ofereixen als detallistes unes condicions de
pagament de les existències als detallistes de 30, 60 o 90 dies, de manera que
es converteixen en una font de finançament a curt termini dels detallistes.

9. Funció de màrqueting. Els detallistes són els que desenvolupen més
intensament aquesta funció, fent activitats de promoció en el punt de venda,
venda personal, col·locació dels productes a les prestatgeries, ambientació
i decoració de l’establiment...

10. Assumpció de riscos. L’intermediari, sigui majorista o detallista, en
finançar el seu client, assumeix el risc dels impagats. D’altra banda, si ha
adquirit la propietat dels productes assumirà el risc de no vendre’ls o de
fer-ho a un preu inferior al previst, o fins i tot al de cost.

11. Altres serveis addicionals (lliurament, servei tècnic, instal·lació, reparació,
recanvis, assessorament, formació). Els intermediaris que venen productes
com ordinadors o electrodomèstics, que poden necessitar instal·lació per
professionals, hauran de preveure la prestació d’aquest servei quan disse-
nyin la seva oferta de productes. Els serveis de reparació també acostumen
a ser inclosos en el servei postvenda dels productes, i molts comerços
d’electrodomèstics o d’ordinadors tenen tallers propis on fer les reparacions
que calguin del producte venut.

Figura 1.2. Distribució directa sense intermediaris

Font: Polítiques de màrqueting, UOC (2007)
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Figura 1.3. Distribució per mitjà d’intermediaris

Font: Polítiques de màrqueting, UOC (2007)

1.1.5 Canals de distribució

El canal de distribució és l’itinerari que segueix un producte o servei des
que surt de la fase de producció fins que arriba a la fase de consum.

El canal de distribució es pot entendre de dues maneres, segons triem un enfo-
cament funcional o institucional. En el primer destaquen els fluxos de productes
que hi tenen lloc, i en el segon enfocament, l’institucional, es destaca el nombre i
l’estructura de les institucions que l’integren.

Tipus de canals de distribució

Els tipus de canals de distribució més habituals són els següents:

• Canal molt curt o canal directe: productor-consumidor.

– No hi ha intermediaris entre el fabricant i el consumidor: la relació és
directa.

– Els tallers mecànics són un exemple d’ús del canal directe o molt curt
en la venda d’un servei. Una pastisseria artesana elabora els seus
propis productes i en fa una distribució directa al consumidor final.

– La seva utilització no és gaire habitual en els productes de consum,
però des de l’aparició d’Internet i la generalització del comerç elec-
trònic n’ha augmentat molt l’ús, ja que és el canal que fan servir les
empreses quan efectuen les vendes per Internet.

– En el mercat de productes industrials és un canal molt utilitzat per la
rapidesa que comporta treballar amb fabricants.

– Quan es tracta de productes que són serveis és el canal més utilitzat,
per les característiques del producte que s’ofereix.

– També fan servir aquest canal els fabricants que tenen botiga pròpia,
com ara les botigues del grup Inditex.

Per entendre millor la
configuració dels canals
de distribució i la seva
importància per a
l’empresa podeu consultar
la secció “Annexos” del
web del mòdul.

En els “Annexos” trobareu
més informació sobre les
vendes per internet.
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Zara utilitza el canal directe per
vendre els seus productes. N’és

fabricant i distribuïdor.

Productes de proximitat o km. 0

L’augment del poder dels distribuïdors en la negociació dels marges comercials ha fet
reduir els beneficis dels productors agrícoles. Els petits productors busquen canals de
distribució alternatius. L’augment en la demanda de productes de proximitat per reduir la
petjada ecològica i fomentar un model de producció i consum sostenible ha propiciat la
distribució directa. Cada vegada hi ha més consumidors interessats en productes de km 0
i els productors s’esforcen per fer una distribució sense intermediaris.

En alguns casos, les cadenes de supermercats locals també volen potenciar el consum de
productes de proximitat i faciliten la distribució de productes locals; és el cas de Caprabo,
que etiqueta i promociona en el punt de venda els productes de la comarca.

Els concessionaris de cotxes com
Renault; una joieria d’una capital que

tingui l’exclusiva de joies Dior; una
papereria que tingui la distribució

exclusiva de la gamma d’escriptura i
accessoris en cuir de la marca

MontBlanc (en la imatge), etc., són
canals indirectes curts.

• Canal indirecte curt: productor-detallista-consumidor.

– En els mercats de consum és format per productor (o fabricant),
consumidor i, com a intermediari, el detallista.

– Aquest canal s’utilitza quan hi ha pocs intermediaris o aquests tenen
un potencial de compra elevat. S’utilitza habitualment en la comerci-
alització d’automòbils, electrodomèstics, joies i roba de dissenyador
quan un distribuïdor té concedida pel fabricant la distribució exclusiva
del producte en una zona geogràfica concreta.

• Canal indirecte llarg: productor-majorista-detallista-consumidor.

– És el més habitual en els productes de consum.

– En la figura 1.4 podeu veure gràficament aquest canal. El fabricant és
Grefusa i distribueix els productes a un majorista, que potser Makro,
que, al seu torn, vendrà els productes als diferents detallistes que
comercialitzen els productes Grefusa, com pot ser qualsevol botiga de
llaminadures que vengui El piponazo, un dels productes més populars
de Grefusa.

Figura 1.4. Tipus de canals de distribució

Font: Direcció de Màrqueting II, UOC (2007)
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• Canal indirecte molt llarg: productor-agent-majorista-detallista-
consumidor.

– Aquest és un tipus de canal de distribució llarg i s’utilitza en la
comercialització de productes determinats, els fabricants dels quals
acostumen a contractar els serveis d’un agent comercial per tractar
amb els majoristes.

– En la figura 1.4 es planteja el cas de la comercialització dels productes
d’una empresa productora i envasadora de cava de prestigi, com Co-
dorniu. L’empresa Codorniu contracta els serveis d’agents comercials
per tal de donar a conèixer la seva cartera de productes als majoristes
que l’interessa que els distribueixin.

– És un canal molt utilitzat per empreses exportadores, que el poden
utilitzar segons el model que es mostra en la figura 1.4, o segons
un altre model, com pot productor-majorista-distribuïdor-detallista-
consumidor.

Hi ha molts productes de consum
que arriben al consumidor mitjançant
el canal llarg, com poden ser els
medicaments, ja que el productor
n’és el laboratori o fabricant, que
distribueix el producte a grans
magatzems de productes
farmacèutics com Federació
Farmacèutica (majorista), que, al seu
torn, els distribueix a les farmàcies
(detallista), que els dispensaran al
consumidor.

Exemple de......................................... ; el canal HORECA

El canal HORECA fa referència al canal de l’hostaleria, i l’acrònim està format per les
paraules “hotels”, “restaurants” i “càtering”. A Espanya, el canal HORECA compta amb
més de 330.000 punts de venda; és doncs, un canal molt atomitzat. Per a alguns fabricants
d’alimentació, el canal pot significar el 30% de les seves vendes. Un fabricant que vol
distribuir al canal HORECA pot fer-ho directament amb els seus mitjans, pot revendre
a distribuïdors que actuaran d’intermediaris o pot subcontractar la distribució física a un
operador logístic.

Fluxos en el canal de distribució

Un canal de distribució és format per un conjunt d’intermediaris entre el productor
i els consumidors. Per al perfeccionament de les relacions comercials, s’hi
produeixen una sèrie de fluxos comercials necessaris entre els diferents agents
econòmics que hi intervenen; hi ha cinc tipus de fluxos:

• Flux de propietat. Hi ha transaccions en les quals es transmet la propietat
sobre el producte; per exemple, quan es ven un cotxe. Però altres vegades
només es transmet el dret d’ús d’un bé determinat, però no la seva propietat,
com un bitllet d’avió que permet viatjar amb aquest mitjà de transport. És un
flux descendent (o cap endavant) perquè el primer propietari del producte
n’és el fabricant o productor i l’últim en serà presumiblement el consumidor
o usuari final.

• Flux físic. Són tots els desplaçaments físics o reals que fa el producte
des que surt de la fàbrica fins que arriba al domicili del consumidor. Per
exemple, el transport d’una remesa de cotxes Seat Ibiza per carretera des de
la factoria de Seat a Martorell fins al concessionari de Seat a Reus.

• Flux de comanda. Els consumidors fan comandes als distribuïdors, i
aquests als majoristes, que al seu torn les faran als fabricants. Aquest és
un flux ascendent (o de retorn), perquè neix en el consumidor i va cap
endarrere en el canal de distribució.
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• Flux financer. Les transaccions produïdes mitjançant els fluxos de propie-
tat, físic i de comanda, motiven l’existència del flux financer, ja que aquest
inclou els pagaments, les comissions per la compra del producte i també
el finançament de les compres amb instruments de crèdit (targeta de crèdit,
lletres de canvi...).

• Flux d’informació. Entre tots els membres del canal de distribució hi ha
un flux d’informació ascendent i/o descendent que facilita les transaccions
comercials. Les cartes i correus electrònics (e-mails) comercials entre els
intermediaris entre ells, amb el fabricant o, fins i tot, amb el consumidor,
constitueixen exemples del flux d’informació, d’altra banda necessari en
tota activitat comercial.

Mitjançant targetes de crèdit es
financen les compres de molts

consumidors.

Les taquilles per millorar el flux físic

Un dels reptes de l’e-commerce és l’escull logístic, l’assoliment d’un flux físic d’alt valor per
al client. L’objectiu és maximitzar l’experiència del client tenint en compte tot el procés de
compra: des que navega per la web fins que rep el producte. Les empreses estan ideant
sistemes de lliurament flexibles com ara les taquilles o lockers, que permeten que el client
reculli el producte en espais públics, com ara les taquilles City Paq de Correus.

Disseny i selecció dels canals de distribució

El disseny d’un canal de distribució és una decisió que ha de ser
incardinada dins les estratègies de màrqueting de l’empresa; és a dir, ha de
seguir els seus objectius generals, contribuir a la satisfacció dels clients i
convertir el canal de distribució en un avantatge competitiu per a l’empresa.
És una decisió a llarg termini, com totes les referents a la distribució.

Per totes aquestes raons, el disseny i/o selecció d’un canal de distribució ha de ser
una decisió molt meditada, que serà condicionada per una sèrie de factors, seguirà
un procés.

Els factors que condicionen la selecció d’un canal de distribució i el seu procés
de selecció poden ser interns o externs, i limitaran les alternatives possibles de
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disseny i selecció. En la taula 1.2 trobareu una manera d’agrupar els factors.

Taula 1.2. Factors condicionants del disseny d’un canal de distribució

Criteris de classificació de factors Factors

Característiques del mercat Tipus de mercat, nombre de compradors potencials,
concentració geogràfica del mercat, mida de les
comandes, hàbits de compra...

Característiques dels intermediaris Eficiència, disponibilitat, coincidència d’objectius de
l’intermediari i productor

Característiques del producte Preu, estacionalitat, caducitat, prestigi, novetat

Característiques de l’empresa Recursos financers disponibles, interès en el control
dels canals, línies que fabrica...

Competència Imitar o no l’estructura dels canals dels competidors

Altres factors Entorn econòmic, social, legal i cultural

En el procés de selecció d’un canal de distribució s’haurà de fer una anàlisi de les
alternatives de distribució. Aquesta anàlisi comprèn tres punts principals:

1. Selecció del tipus de canal.

2. Selecció del nombre i el tipus d’intermediaris en cada etapa.

3. Determinació de la intensitat de la distribució, que pot ser intensiva, selec-
tiva o exclusiva.

El resultat de l’anàlisi donarà una llista amb els canals de distribució disponibles
més adequats als objectius de l’empresa, entre els quals haurà de triar.

Per seleccionar el canal, l’empresa ha de seguir uns criteris que es detallen a
continuació:

• Financers: rendibilitat, beneficis, costos.

• De seguretat: experiència del canal, antiguitat.

• De màrqueting: imatge, control del canal, flexibilitat...

Un cop l’empresa ha triat el canal de distribució podrà implementar les estratègies
de distribució.

Exemple de distribució actual: l’omnicanalitat

Una de les tendències actuals en distribució és l’omnicanalitat. Consisteix a facilitar la
interacció amb el client en el món online i offline. Les empreses amb estratègies omnicanal
són presents en distribució física i online (web, mòbil, tauletes..), així com altres possibilitats,
com ara la televisió o la venda per catàlegs. Per facilitar el funcionament d’una distribució
omnicanal és necessari:

• Vincular el món online i offline. Per exemple, poder comprar online i recollir en un punt físic.

• Control dels estocs actualitzats i consultables des de cada canal.

• Implementar polítiques de devolució fàcils de posar en pràctica.

• Comptar amb un històric de vendes del client accessible des de tots els canals.
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1.2 Estratègies de distribució

La distribució no es limita al transport de mercaderies des del fabricant fins al
punt de venda o el domicili del consumidor, és molt més que això. Per això cal
dissenyar i implementar estratègies de distribució que organitzen els factors que
interactuen en la distribució comercial.

En la figura 1.5 podeu veure una classificació de les estratègies de distribució
basada en quatre criteris: propietat del canal de distribució, longitud del canal de
distribució, cobertura del mercat i estructura del canal de distribució.

Mitjançat aquesta classificació es pretén donar una visió estructurada del pano-
rama actual de la distribució comercial des del punt de vista de les estratègies
de màrqueting (anomenades estratègies de distribució) que es fan servir per
aconseguir satisfer millor el consumidor, posant al seu abast els productes com
més aviat millor.

Figura 1.5. Estratègies de distribució

Font: adaptat de Direcció de màrqueting II, UOC (2007)
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1.2.1 Distribució per compte propi o d’altri

La distribució per compte propi ocorre quan l’empresa fa la distribució
sense intermediaris i crea els propis canals de distribució. La distribució
per compte d’altri ocorre quan l’empresa utilitza canals de distribució amb
intermediaris.

Exemples de distribució per compte propi i d’altri

Un exemple de distribució per compte propi és Don Tresillo, fabricant que té xarxa de
botigues pròpia per vendre els seus productes i xarxa de transport pròpia per fer-los arribar
als domicilis dels clients.

Els laboratoris Roche són un exemple de distribució per compte d’altri. Venen els seus
productes per mitjà del majorista Federació Farmacèutica, que els ven, al seu torn, a les
diferents farmàcies, que serien els detallistes que els fan arribar al consumidor final.

1.2.2 Estratègies basades en la longitud del canal

Els canals de distribució, com ja sabeu, poden ser directes o molt curts i indirectes
curts, llargs o molt llargs.

L’empresa dissenyarà la seva estratègia de distribució fent servir el canal directe
o indirecte que li permeti cobrir millor les necessitats dels clients.

Depenent del tipus de producte, del volum de vendes o fins i tot de la localització
geogràfica del productor i del consumidor, l’empresa dissenyarà una estratègia
diferent; com ara:

• Estratègia de distribució amb canal directe o molt curt:

– Caracteritzada per un baix volum de vendes.

– El productor i el consumidor són propers.

– Hi ha un gran volum de vendes a botigues pròpies.

– Hi ha una gran força de vendes.

• Estratègia de distribució amb canal indirecte curt:

– Caracteritzada pels pocs intermediaris entre el productor i el consumi-
dor.

– Són productes de consum molt determinats, com electrodomèstics,
automòbils, joies, roba de disseny...

– El productor concedeix la distribució en exclusiva del seu producte
a un distribuïdor o a molt pocs en cada zona geogràfica en què es
divideix l’Estat.

Distribució directa

El grup Inditex utilitza la
distribució directa. Té un gran
volum de vendes, però a les
seves pròpies botigues.

Monopoli de la distribució

El Corte Inglés té el monopoli de
la distribució de marques
exclusives de roba, perfumeria i
cosmètica a tot el territori
nacional.
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• Estratègia de distribució amb canal indirecte llarg:.

– Caracteritzada per comptar amb més d’un intermediari.

– Intervenen intermediaris majoristes en la distribució.
L’empresa prefereix distribuir el seu producte per mitjà de majoristes
per estalviar-se les despeses de transport al punt de venda i els esforços
de cercar distribuïdors per al seu producte i dedicar tots els recursos
estalviats a millorar la producció o llançar noves línies de productes.
Empreses que fan servir una estratègia de distribució basada en l’ús
d’un canal llarg són majoria en el mercat espanyol; per exemple, totes
les marques de llet que hi ha al mercat, com Pascual, Puleva...

• Estratègia de distribució amb canal indirecte molt llarg:

– L’empresa que fa servir aquest tipus d’estratègia és una empresa que no
coneix el mercat, per exemple, i necessita contractar els serveis d’un
agent comercial perquè s’ocupi de cercar els distribuïdors, o coneix
el mercat però no vol que el seu producte es distribueixi mitjançant
qualsevol distribuïdor.
Les empreses exportadores fan servir aquesta estratègia de distribució
amb canals molt llargs, que inclouen diferents intermediaris als països
de destinació dels productes.

1.2.3 Estratègies basades en la cobertura del mercat

Amb el criteri basat en la cobertura del mercat es fa referència a la intensitat de
la distribució. És a dir, l’empresa ha de decidir quina és la quantitat de punts de
venda dels quals vol disposar en una zona geogràfica determinada.

Les diferents estratègies basades en aquest criteri són les següents:

• Estratègia de distribució intensiva. L’empresa vol ser present al major
nombre possible de punts de venda per fer arribar el seu producte als
consumidors. Se sol fer servir aquesta estratègia en béns de consum habitual
que requereixen canals de distribució llargs.

– Quan la distribució és intensiva, la penetració en el mercat és molt gran
però hi ha una sèrie d’inconvenients, com poden ser els següents:

∗ Dificultat en el control de les condicions en què el producte arriba
al consumidor.

∗ Existència de punts de venda no rendibles, com les petites boti-
gues en barris poc poblats o àrees rurals.

∗ Si en els punts de venda no cuiden la presentació del producte o
les condicions de conservació pot resultar perjudicada la imatge
de marca de l’empresa.
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Exemples de distribució intensiva

La companyia Coca-Cola tria una distribució intensiva per arribar a tots els llocs del planeta.
El problema que pot tenir és que el majorista no tracti en condicions els lots del producte i
arribin al distribuïdor en mal estat.

Qualsevol empresa fabricant de llet del país utilitza aquest tipus de distribució, i quan
el producte no es transporta en condicions pot arribar al punt de venda malmès. El
consumidor valora negativament un bric de llet aixafat o una ampolla de llet abonyegada
per un costat, i això perjudica la imatge de marca del producte.

• Estratègia de distribució exclusiva. Consisteix en la concessió a l’interme-
diari de la venda en exclusiva dels productes de l’empresa, o d’un producte
determinat, dins una zona geogràfica del país. A canvi, el distribuïdor es
compromet usualment a no vendre productes de la competència.

– Els productes que acostumen a utilitzar aquest tipus de distribució són
els que requereixen un gran esforç de venda del distribuïdor, perquè no
són productes barats, sinó que es tracta de béns de compra esporàdica,
com pot ser un televisor, un cotxe, una joia de marca exclusiva... La
distribució exclusiva va associada a l’ús d’un canal curt.

Les joies de Christian Dior són de
venda exclusiva.

• Estratègia de distribució selectiva. Es tracta que el producte sigui comer-
cialitzat per un nombre petit de distribuïdors, els quals hauran de complir
una sèrie de requisits per tenir l’autorització de vendre’l. Normalment estan
obligats a efectuar un volum mínim de vendes. Poden comercialitzar també
productes d’altres marques.

– Exemples de distribució selectiva són els establiments dedicats a
vendre roba de marca, que poden vendre roba de diferents marques,
o els concessionaris multimarca d’automòbils, que s’estan obrint pas
en els mercats en detriment dels concessionaris monomarca.

Els concessionaris multimarca

Els concessionaris multimarca són aquells en els quals es venen automòbils de diferents
marques, tants nous com d’ocasió i de km 0. El negoci dels concessionaris multimarca
funciona per volum de vendes: negocien descomptes amb concessionaris, normalment
estrangers, a canvi d’un volum determinat de vendes (fórmula que fan servir també els
concessionaris oficials monomarca).
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1.2.4 Estratègies basades en l’estructura del canal

Els intermediaris del canal es venen el producte els uns als altres fins que el posen
a disposició del consumidor. Els canals de distribució acostumen a adoptar una
forma piramidal, com es pot veure en la figura 1.6.

Figura 1.6. Estructures dels canals de distribució

Els graus de la piràmide (fabricant, majorista, detallista o consumidor) es corres-
ponen amb diferents nivells comercials.

Les diferents estructures són:

• Les estructures verticals: relacionen nivells diferents del canal de distribu-
ció. Poden anar de dalt a baix o de baix a dalt.

• Les estructures horitzontals: fan referència al mateix nivell del canal de
distribució.

• L’estructura convencional: es caracteritza perquè els diferents nivells d’un
canal de distribució se centren únicament en la persecució i obtenció del seu
propi benefici. Un exemple n’és el comerç independent, que predomina en
el mercat espanyol.

• L’estructura coordinada: consisteix en una organització del canal de
distribució en la qual el conjunt d’intermediaris duu a terme d’una manera
coordinada la majoria de funcions de la distribució, la qual cosa milloraria
la imatge del producte perquè els consumidors els prefereixin als de la
competència.

Totes aquestes estructures dels canals es poden representar gràficament; vegeu la
taula 1.3.

Taula 1.3. Estructures dels canals de distribució

Horitzontal Vertical

Convencional Majoristes i detallistes
independents

Majoristes i detallistes
independents
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Taula 1.3 (continuació)

Horitzontal Vertical

Coordinada Cooperatives detallistes i
cooperatives de consumidors

Cadenes voluntàries i franquícies

1.2.5 Nombre òptim de punts de venda

Un cop l’empresa sap en quin mercat vol vendre el seu producte i per mitjà de quin
canal distribuir-lo, només li resta decidir el nombre òptim de punts de venda que
serà necessari tenir per assolir els seus objectius.

En principi sembla que com més punts de venda tingui una empresa més volum
de vendes tindrà, però arriba un moment que això deixa de ser cert, que serà quan
hi hagi massa punts de venda per volum de producció o per nombre de clients i,
per tant, cada punt de venda que s’afegeixi disminuirà els beneficis dels que ja hi
eren, i això farà que alguns tanquin el negoci. Vegeu-ho més clar amb l’exemple
de la taula 1.4:

Taula 1.4. Variació en les vendes i els beneficis segons el nombre de punts de distribució

Punts de venda
(1)

Vendes totals
(unitats) (2)

Increment de
vendes (2/1)(3)

Mitjana de
vendes per punt

de venda (4)

Llindar de
rendibilitat per

punt de venda (5)

Marge de
benefici per

unitat (6)

Beneficis per
punt de venda

(4-5) x 6

1 100 100 100 80 20 400

2 190 90 95 80 20 300

3 270 80 90 80 20 200

4 340 70 85 80 20 100

5 400 60 80 80 20 0

6 450 50 75 80 20 -100

Font: Adaptat de Santesmases. Marketing (2004; pàg. 543)

Com podeu observar, fins al punt de venda 5 les vendes creixen, tot i que cada
cop menys, però quan s’hi afegeix el punt de venda 5 els beneficis són zero. Si
s’afegeix un punt de venda més els beneficis ja són negatius per punt de venda.

1.3 Distribució comercial al detall

La distribució comercial al detall, anomenada detallista, és la més coneguda pel
consumidor, en ser més a prop seu, i, per tant, és el penúltim nivell del canal de
distribució.

Tothom coneix les botigues, els supermercats i els hipermercats. El consumidor
mitjà ha visitat al llarg de la seva vida la major part dels espais comercials on es
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fa venda al detall o en petites quantitats. De fet, és la forma de distribució comer-
cial predominant a Espanya; els intermediaris que la desenvolupen s’anomenen
detallistes o venedors al detall.

Cal conèixer els diferents tipus de comerç detallista i tenir una visió àmplia i al
mateix temps detallada del panorama actual de la distribució comercial a Espanya
i de les seves tendències. Els darrers anys, una de les formes de distribució al
detall de més èxit ha estat la franquícia.

La venda al detall és la venda en quantitats o lots petits, a diferència de la
venda a l’engròs, característica dels majoristes, que consisteix en la venda
de producte en grans quantitats o en lots de mida gran.

1.3.1 Classificació del comerç detallista

Es poden fer diferents classificacions del comerç detallista, però la més coneguda
i actualitzada és la que es fa seguint aquests cinc criteris (Santesmases, 2004):

• Segons l’activitat o els productes venuts

• Segons les relacions de propietat i les vinculacions

• Segons la seva localització

• Segons l’estratègia seguida (detallistes amb botiga)

• Venda sense botiga

Segons l’activitat o productes venuts

1. alimentació, begudes i tabacs

2. tèxtil, vestit i cuir

3. drogueria, perfumeria i farmàcia

4. equipament de la llar

5. vehicles i accessoris

6. carburants i lubricants

7. altres comerços

8. grans superfícies
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Segons les relacions de propietat i vinculacions

És té en compte el major o menor grau d’independència de l’establiment; és a dir,
la relació que té el comerciant amb l’espai físic on ven els seus productes. Pot
ser una relació de propietat, de lloguer, de copropietat, d’associació... Vegem-les
detingudament:

Benetton és un exemple de
distribució en règim de franquícia.

1. Comerç independent. És format per una sola botiga, propietat d’un
comerciant individual o d’una societat. És un establiment generalment petit
i dirigit pel propietari que sol conèixer bé els seus clients i té una capacitat
escassa per negociar els preus de compra, pel seu petit volum de vendes. És
un tipus d’establiment en declivi davant de l’empenta dels supermercats i
hipermercats.

2. Departament llogat. Representa vendre sense botiga pròpia: les merca-
deries són propietat del comerciant però l’espai de la botiga es lloga a un
altre detallista, per exemple, un gran magatzem, amb el qual es comparteix
l’establiment. L’arrendatari gestiona lliurement l’activitat comercial a la
seva botiga, però s’ha d’acomodar als horaris i les promocions de l’arrenda-
dor i, a canvi, es beneficia del trànsit dels consumidors que entren al gran
magatzem. Un exemple el tenim en els corners que tenen algunes marques
importants dins dels grans magatzems.

3. Cadenes voluntàries de detallistes. Consisteixen en l’adhesió dels detallis-
tes a una associació, que es constitueix en una central de compres que els
agrupa a tots per aconseguir preus millors. L’establiment associat té llibertat
per comprar a la cadena o a un altre proveïdor. Exemples d’aquestes cadenes
són IFA o SPAR.

4. Cooperatives de detallistes. El vincle en aquest cas és més gran: uns deta-
llistes s’associen constituint una cooperativa i obtenen un retorn cooperatiu
en funció de les vendes efectuades i una sèrie de serveis complementaris.

5. Cooperatives de consumidors. Semblants a les anteriors, però en aquest
cas els associats són consumidors que actuen com a majoristes i compren
directament al fabricant i, com a detallistes, venen al consumidor final. La
cooperativa Eroski n’és un exemple molt conegut.

6. Franquícies. Són contractes celebrats entre dues empreses o dos empresa-
ris, un dels quals, el franquiciador, cedeix al franquiciat l’ús de la seva marca
i li dóna formació sobre la forma de vendre a l’empresa i altres prestacions
que s’acorden. A canvi, el franquiciat paga una quantitat d’entrada (cànon),
abona un percentatge dels seus ingressos al franquiciador i accepta les
condicions de venda imposades pel franquiciador. Exemples de franquícies
són les botigues Benetton o els supermercats Aldi.

7. Cadenes integrades o sucursalistes. Perquè hi pugui haver una cadena
sucursalista hi ha d’haver dues botigues o més amb idèntic nom i el mateix
propietari. El Corte Inglés és una cadena sucursalista; altres exemples en
són els supermercats Dia o les botigues de confecció Cortefiel.
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Centres comercials (Illa
Diagonal)

L’Illa Diagonal de Barcelona és
un exemple de centre comercial

que engloba un hipermercat,
Caprabo Eroski, i un gran

magatzem, l’FNAC.

8. Grups de distribució. Són grups d’empreses que actuen en diversos sectors
amb varietat de botigues, nom diferent i identitat distinta, però amb el
mateix propietari. Carrefour n’és un exemple, que inclou els hipermercats
Carrefour, els supermercats de descompte Dia i els supermercats Champion.

9. Economats. Són establiments de venda de productes de consum, propietat
d’una empresa o institució. Tenen una finalitat social i només hi poden
comprar les persones que treballen a l’empresa o pertanyen a la institució.

10. Magatzems de fàbrica. Són magatzems propietat del fabricant, en els quals
ven directament al consumidor final a preus rebaixats. Els productes de
venda solen ser electrodomèstics, calçat, peces de vestir...

Segons la seva localització

Els comerços, depenent de la seva localització, adquireixen un caràcter propi i
atreuen una clientela determinada.

1. Centres comercials. Un centre comercial és un conjunt d’establiments
comercials independents que es troben ubicats en un mateix espai i fun-
cionen com una unitat, amb una imatge i una gestió unitàries. Els centres
comercials més grans acostumen a tenir un gran magatzem i un hipermercat,
que són el factor d’atracció dels consumidors. Al seu voltant hi ha botigues
especialitzades, cafeteries, restaurants... S’intenta que la compra es conver-
teixi en una activitat agradable i atractiva. Alguns centres comercials són
tancats i d’altres inclouen grans espais a l’aire lliure. El centre comercial
La Maquinista, a Barcelona, és el més gran de Catalunya i un dels centres
comercials oberts més grans d’Europa amb marques capdavanteres de
moda.

2. Mercats. Els mercats municipals representen una concentració de l’oferta
de productes, sobretot d’alimentació, en un mateix edifici. El mercat de la
Boqueria, a Barcelona, és un clar exemple de mercat municipal.

3. Galeries comercials. Donen servei fonamentalment a un barri o a una zona
limitada. Solen ser situades en passatges d’edificis, en els quals s’ubiquen
algunes botigues, generalment d’alimentació. De cada especialitat hi ha
més d’un establiment. Un exemple n’és el Boulevard Rosa de Barcelona.

4. Carrers comercials. A moltes ciutats són tradicionals, i s’hi acumulen un
gran nombre de botigues que poden ser especialitzades o generals. Un bon
exemple n’és el passeig de Gràcia de Barcelona.
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Exemple d’associació per fer front a les grans superfícies: els eixos comercials

Actualment, la tendència del mercat és que els detallistes de les ciutats s’organitzin en
associacions i fomentin la creació d’eixos comercials. L’objectiu és crear una sòlida xarxa
d’establiments que faci atractiu el comerç de proximitat com a mesura per competir amb
les grans superfícies. Els eixos comercials dinamitzen fires al carrer, premis a les millors
iniciatives, formació entre els associats... Podeu consultar les iniciatives a les webs
dels eixos de Barcelona (www.eixosbcn.org), Lleida (/www.eixcomerciallleida.com), Girona
(www.gironacentre.org) o Tarragona (www.laviat.com).

Segons l’estratègia seguida (detallistes amb botiga)

No totes les botigues venen el mateix tipus de producte ni segueixen les mateixes
estratègies de distribució, i tampoc s’adrecen als mateixos segments de mercat. Per
exemple, els category killers, com FNAC o Decathlon, s’adrecen a un consumidor
diferent que el comerç tradicional. Són dos casos extrems, però que serveixen per
il·lustrar els diferents tipus de detallistes existents. A priori tenen els mateixos
objectius bàsics (vendre un determinat producte des d’un espai -botiga- i obtenir
el màxim benefici possible), però tenen formes totalment diferents d’aconseguir
aquests objectius, cosa que es plasma en estratègies diferents. Decathlon és un exemple de

’category killer’.

Així, segons l’estratègia seguida, el comerç detallista pot assolir les formes
següents:

1. Comerç tradicional. Són botigues de compra habitual en les quals el client
és atès pel dependent que li lliura els productes demanats. Acostumen a tenir
una marca o dues de cada producte.

La seva importància ha decaigut des de fa uns anys i el seu futur passa per
la reconversió en botigues especialitzades en un producte que no es troba a
les grans superfícies, com per exemple les herboristeries o les botigues de
delicatessen, o en la seva associació amb altres detallistes.

2. Comerç especialitzat. És un establiment comercial que ven d’una manera
tradicional amb poc assortiment, però amb una gran profunditat en una
classe de productes. Per exemple, la botiga Riera www.botigariera.com/qui-
som és especialista en la comercialització de marques de parament de
taula (vaixelles, cristalleries, coberteries), de cuina, decoració, regal i
complements de la llar. És una botiga que data del 1934 i és especialista
en aquest segment.

3. Category killer. Establiment de grans dimensions especialitzat en una cate-
goria de productes, amb amplitud i profunditat d’assortiment que li permet
atendre totes les demandes del consumidor. Té un gran poder negociador
amb els proveïdors pel seu volum de compra i la seva especialització, i així
és més competitiu. Alguns exemples en són Decathlon en material esportiu,
Toys’R’us en joguines o l’FNAC en oci.

4. Botigues de conveniència. Són petits supermercats oberts les 24 hores del
dia, o almenys 18 hores al dia, de superfície igual o inferior a 500 metres
quadrats. Venen productes d’alimentació, llibres, revistes, productes de
perfumeria, multimèdia (DVD, CD, MP3), objectes de regal...
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En la unitat “Organització
comercial” d’aquest

mateix mòdul podeu
ampliar la informació

sobre establiments
comercials detallistes.

L’usuari paga la comoditat de tenir aquests establiments oberts quan la resta
de comerços ha tancat i poder-hi adquirir productes que poden necessitar
per a l’endemà a l’esmorzar: llet, croissants, cereals... Alguns exemples en
són Opencor i Supercor (del grup El Corte Inglés), VIPS...

5. Autoservei. Comerç generalment d’alimentació o de drogueria de mida
petita on el mateix comprador selecciona els productes exposats a les
prestatgeries i els paga en una caixa a la sortida de l’establiment.

6. Supermercat. És un establiment comercial de superfície més gran que
l’autoservei però que està explotat en el mateix règim. És a dir, el comprador
selecciona els aliments que vol adquirir de les prestatgeries i els paga a la
sortida. Els productes més venuts són els d’alimentació, neteja personal i
per a la llar. Tenen un potencial molt alt de creixement.

Es classifiquen en petits (de 400 a 1.000 metres quadrats) i grans (de 1.000
a 2.500 metres quadrats). Els més grans solen tenir aparcament propi.
Mercadona és un exemple d’una cadena de supermercats en expansió.

7. Hipermercat. És una superfície de venda de grans dimensions (més de
2.500 metres quadrats) amb aparcament propi per a més de 1.000 vehicles.
S’acostumen a ubicar als afores de les ciutats, però la tendència és ubicar-los
en zones més cèntriques. S’explota en règim d’autoservei, amb una mitjana
de 40 caixes enregistradores. L’horari de venda és prolongat i té una gran
quantitat i varietat de productes.

Com que tenen un volum de vendes molt elevat, poden negociar amb
majoristes i fabricants i oferir preus baixos. Alguns exemples en són els
hipermercats de la marca Carrefour, Eroski, Alcampo...

8. Gran magatzem. Habitualment operen en cadena, amb sucursals a di-
ferents àrees geogràfiques. Són superfícies de mida gran i que tenen un
assortiment elevat en tot tipus de productes i serveis. Els preus són alts.
L’exemple més conegut n’és El Corte Inglés.

9. Botiga de descompte. És un establiment comercial amb una oferta molt
limitada de productes, preus molt baixos, poques marques conegudes i amb
abundància de la marca del distribuïdor. S’hi poden distingir dues versions
o nivells de descompte: el descompte dur (hard discount) i el descompte
suau (soft discount). A Espanya operen Lidl i Aldi amb un descompte dur,
que ofereixen pocs productes, moltes marques pròpies, preus molt agressius
i pocs serveis als clients. D’altra banda hi ha Dia, que ofereix un descompte
més suau i que té més productes i més marques de fabricant i aplica els seus
descomptes només sobre la seva marca pròpia o de distribuïdor.

Venda sense botiga

Constitueixen una manera de vendre sense el suport físic d’un establiment co-
mercial. Practiquen el que s’anomena venda directa i màrqueting directe. Des
de l’aparició de l’ordinador i de les emissions televisives contínues (les cadenes
televisives d’abast nacional a Espanya emeten 24 hores al dia, 365 dies l’any),
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aquestes formes de venda no han deixat de créixer. Vegem-ne les diverses
possibilitats:

1. Venda per correspondència. Representa utilitzar el servei de correus com
a mitjà de distribució del producte, tant en la fase d’enviament del missatge
com en la recepció de la comanda. El cost del servei és reduït i generalment
és aplicable a productes de conveniència no alimentaris.

2. Venda per catàleg. Aquest tipus de venda sol utilitzar també el correu
o les empreses de missatgeria urgent com SEUR o MRW per distribuir el
producte.

El client potencial rep un catàleg al seu domicili en el qual es descriuen amb
imatges de suport tots els productes que es poden adquirir i, a més, inclou
el formulari per fer la comanda. A Europa aquest sistema de venda és més
popular que a Espanya.

3. Venda per telèfon (telemàrqueting). El telemàrqueting, més que una
modalitat de distribució, és una forma de promoció i venda de productes, i
s’hi utilitza el telèfon com a instrument de comunicació per fer proposicions
directes de venda. Se sol utilitzar en promocions especials o en llançaments
de productes nous, des de productes d’assegurança fins a apartaments.

4. Venda per televisió (televenda). A Espanya s’utilitza en les televisions
privades, algunes autonòmiques públiques i d’una manera interactiva en la
televisió per cable.

El funcionament és molt senzill: el producte és presentat en pantalla i es
dóna un número de telèfon al qual ha de trucar el client per fer la comanda
del producte. La comanda és lliurada al domicili del comprador, on fa el
pagament. Normalment, els productes que es distribueixen per televisió
tenen distribució en exclusiva i per tant només es poden adquirir a través de
la televisió.

5. Venda online (comerç electrònic). Des de l’aparició d’Internet i la
globalització del seu ús, la venda a través de la xarxa s’ha popularitzat.

Actualment, des de qualsevol suport connectat a internet (ordinadors, mò-
bils, tauletes...) es pot comprar i vendre pràcticament de tot i es poden
prestar i rebre serveis, com per exemple estudiar a distància, com esteu fent
vosaltres en aquest moment.

6. Venda automàtica (vending). Consisteix a comprar i pagar el producte
instantàniament per mitjà de màquines expenedores. Solen estar ubicades
en llocs on hi ha gran moviment d’una manera continuada, com estacions
de tren, metro, autobús, universitats, oficines, empreses, carrer...

Hi ha vending d’una varietat de productes important, des de tabac fins a
llaminadures, passant per begudes, lloguer de DVD...

7. Venda porta a porta. Aquest sistema és un dels més tradicionals de venda
directa. És utilitzat per empreses importants com Avon, en productes de
cosmètica, i sobretot per editorials, com Planeta.
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La venda per catàleg

Venca, en confecció i accessoris
de moda, i Eismann, en

productes congelats, són molt
coneguts a Espanya com a

empreses de venda per catàleg.

8. Venda ambulant. És una forma molt antiga de venda i que té els seus
seguidors, sobretot als pobles petits, però també a les ciutats de mida
mitjana. Es pot fer en petits mercats setmanals i en fires.

Els productes més venuts són els tèxtils, seguits pels d’alimentació, però el
parament també té el seu lloc en aquest tipus de venda.

Màquines expenedores inusuals

Al Japó, la despesa en màquines de venda és 9 vegades superior a l’espanyola. La
manca d’espai comercial, l’alt preu dels lloguers dels comerços i la manca d’espai a les
cases fa del vending una bona opció per a la distribució de productes de compra habitual.
Existeixen infinitat de productes que es distribueixen en màquines expenedores, des dels
més coneguts, com ara cigarretes o begudes, fins als més inusuals, com accessoris de
pesca, paraigües, vi, caviar o fins i tot una per pescar llagostes vives.

1.4 Estat actual i tendències de la distribució

La situació actual de la distribució comercial a Espanya, concretament del comerç
al detall, es podria resumir en:

• Les formes tradicionals de comerç van en declivi en favor dels comerços en
règim d’autoservei, supermercats, hipermercats i centres comercials.

• Destaca un augment de la concentració del comerç al detall mitjançant
l’associacionisme.

• Hi ha un augment de la distribució online, on participen tant petites com
mitjanes o grans empreses.

Quant a la tendència de la distribució comercial, es poden comentar, d’una manera
sintètica, quatre punts (Kotler, 2008):

• Noves formes de distribució:

– Augment del canal online.

– Interacció necessària entre el canal online i offline, cal que es comple-
mentin i es donin suport.

• Major ús de la tecnologia per part dels minoristes:

– Implantació d’aplicacions tecnològiques per al control d’estocs, in-
formació al client a través de quioscos interactius, ús de tauletes per
facilitar els arguments de venda...

• Evolució dels formats de distribució:

– Increment de les cadenes corporatives.

– Repunt de les cooperatives de consum.
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– Reducció dels hipermercats i grans magatzems fruit de les normatives
que regulen la creació de grans superfícies comercials.

– Expansió de les franquícies, especialment les dedicades a una catego-
ria de productes.

– Tendència a la diversificació de l’oferta empresarial, en què el servei
al client és cada cop més valorat i considerat com un element diferen-
ciador.

– Creació de cadenes de petites botigues especialitzades, la imatge de
marca adquireix una importància notòria.

– Augment de l’associacionisme detallista.

– Llibertat d’horaris: obertura en dies festius i allargament de les
jornades.

• Tendències en la utilització dels instruments de màrqueting:

– Increment de les marques privades del distribuïdor.

– Increment de la importància del preu.

– Disminució de l’efectivitat dels mitjans de comunicació de masses.

– Increment de la utilització del màrqueting directe.

1.5 La franquícia

Com pot una empresa expandir-se comptant amb recursos aliens? La franquícia
n’és un exemple.

La franquícia és una forma comercial basada en el contracte de
col·laboració que signen dos empresaris: el franquiciador i el franquiciat.
En virtut d’aquest contracte, el franquiciador cedeix al franquiciat, a canvi
d’una remuneració econòmica i el compliment de certes condicions, l’ús de
la seva marca, i li transmet el seu saber fer empresarial per un temps limitat
i en un territori determinat.

El franquiciador és una persona física o jurídica que ha desenvolupat un negoci
amb una marca determinada i ha aconseguit un cert avantatge competitiu en el
mercat i una bona imatge de marca.

Per expandir-se decideix cercar inversors (franquiciats), als quals cedirà l’ús de la
marca, transmetrà el seu saber fer empresarial (know-how) i fins i tot actuarà com
una central de compres, i serà el proveïdor dels productes que vendrà el franquiciat.

Per la seva banda, el franquiciat és l’inversor en aquest negoci, una persona física
o jurídica que adquireix el dret de comercialització d’un producte determinat o
d’una marca determinada en un territori geogràfic assenyalat en el contracte i
durant el temps que duri.

Als “Annexos” trobareu un
article anomenat “Tiendas
físicas, hora de
reinvertarse”, sobre les
tendències en distribució
d’alimentació.
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Normalment és nou en el mercat, així que decideix invertir en l’explotació d’una
marca coneguda i consolidada. Sol aportar el local i paga un suma econòmica quan
signa el contacte, el cànon d’entrada, que és la quantitat que paga el franquiciat
al franquiciador com a compensació econòmica per les despeses que comporta
l’entrada d’un franquiciat nou a la cadena; a més, paga també unes quantitats
mensuals, els royalties, que representen el principal ingrés del franquiciador (sol
consistir en un percentatge sobre la xifra de vendes mensual), i s’obliga a vendre
els productes del franquiciador en les condicions que acordin.

La quantia del cànon d’entrada depèn dels serveis que es presten al franquiciador,
com poden ser condicionament del local, la decoració i l’aprovisionament d’exis-
tències inicials, el mobiliari, la formació del franquiciat i del personal...

El màster franquícia és l’acord pel qual un franquiciador concedeix els drets
exclusius de franquícia per a un territori determinat a una persona física o jurídica.
Seguidament, el màster franquiciat actuarà com a franquiciador per a la zona
objecte del contracte. És un acord utilitzat en l’àmbit de l’expansió internacional
de la franquícia, però es pot utilitzar en altres àmbits.

1.5.1 Avantatges i inconvenients de la franquícia

En cas que estigueu pensant obrir un negoci de distribució, la franquícia us pot
resultar una opció avantatjosa respecte d’altres formes comercials. Heu de tenir
en compte el següent:

• Avantatges:

– Minimització del risc comercial, ja que el franquiciador, abans de
decidir franquiciar-vos, ha fet un estudi de mercat i de viabilitat
econòmica del negoci.

– Entrareu en el món empresarial “tutelats” per una empresa experimen-
tada, i explotant una marca coneguda i normalment d’èxit.

– Disposareu d’una cartera de clients, ja que la marca, com que és
coneguda, té els seus adeptes, que es convertiran en clients del vostre
establiment tan aviat com l’obriu.

– Disposareu d’assessorament del franquiciat durant tot el temps que
duri la relació contractual.

– Comprareu els productes que heu de vendre en les millors condicions,
ja que el franquiciador actuarà com a central de compres que comprarà
directament al fabricant, i n’obtindrà uns preus més baixos.

• Inconvenients:

– Tot i que el franquiciador ha fet un estudi de viabilitat econòmica,
el consumidor és molt variable en els seus gustos, i hauríeu de
fer vosaltres un càlcul de rendibilitat per veure si els ingressos que
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obtindreu en el negoci podran amortitzar el cànon d’entrada, els costos
de funcionament i el pagament de royalties, i en quant de temps.

– Sereu menys independents com a empresaris, ja que haureu d’actuar
sota les normes de la franquícia. No sereu propietaris de la marca ni
del nom del negoci.

– Si la marca té èxit, generalment tindrà èxit el vostre negoci, però no
queda garantit; tanmateix, si la marca fracassa us afectarà segur.

Tenint en compte els avantatges i els inconvenients descrits, podem concloure el
següent:

• Abans d’entrar en una franquícia assegureu-vos de les perspectives de
creixement del producte, de la marca i del mercat.

• Estudieu l’entorn de la ubicació potencial del negoci, si hi ha molts
competidors, si és una zona de pas de la gent i si seria dins d’una zona
de creixement econòmic.

• Estudieu en quin punt del cicle de vida es troba el producte; si és un producte
que és al final de la seva època de maduresa, gairebé en declivi, cal que
considereu les dificultats afegides que us pot comportar.

• En canvi, si veieu que les condicions del contracte, la ubicació del negoci
i la marca tenen potencial de creixement, la franquícia pot ser una manera
d’entrar en el món de la distribució comercial amb perspectives de futur
interessants.

Exemple de franquícia

A continuació us posem un text publicitari que pot il·lustrar els elements més destacats
d’una franquícia.

“Carlin es una franquicia de papelería que ofrece material de oficina, informática, material
y mobiliario de oficina en unas cómodas hiperpapelerías autoservicio en donde el cliente
puede elegir todo lo que necesite. Actualmente es líder en el sector con 442 franquicias
repartidas en España, Portugal, Andorra, Marruecos, Francia y Gibraltar.

Carlin Ventas Directas, S. A., en nombre de sus franquicias, lleva a cabo acuerdos anuales
con proveedores y fabricantes con el fin de conseguir las mejores condiciones para todos
sus centros.

Carlin ofrece a aquellos empresarios que quieran aprovechar las sinergias del proyecto
Carlin y que tengan iniciativa propia cuatro canales de venta: hiperpapelería, telemarketing,
venta por correo y visitas, dentro de los dos contratos de franquicia (hiperpapelería: tiendas
autoservicio y ofimarket: distribución a domicilio), además del máster franquicia.

Cuenta también con dieciséis almacenes reguladores en toda España, tres de ellos en
Madrid, encargados de asegurar el suministro constante y puntual al franquiciado, stocks
de emergencia, pedidos sin “mínimos de compra”, soporte al franquiciado..., con el mismo
coste que si comprara directamente al proveedor.

Además de contar con la oferta de las mejores marcas, Carlin tiene marca propia en
muchos de sus artículos, ofreciendo al consumidor un producto igual o de calidad superior
que otras marcas a un precio inferior que puede oscilar entre un 15 y un 50% por artículo.

La formación tanto al nuevo franquiciado como al que desee reciclarse es una de las
prioridades de la filosofía Carlin, por lo que posee un centro de formación en Madrid para

A la Fira de Barcelona, des
de fa alguns anys, té lloc un
saló dedicat a la franquícia;
us seria interessant
visitar-lo.
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Als “Annexos” trobareu un
artícle on s’expliquen els

principals conflictes entre
un franquiciat i un

franquiciador.

formar al franquiciado y a las teleoperadoras y prestar todo el apoyo que las franquicias
necesiten en su gestión diaria. Dispone también de un departamento propio de marketing
que se encarga de editar catálogos, dípticos y trípticos, cuya entrega a franquiciados es
gratuita.”

Font: www.100franquicias.com
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2. Política i estratègies de comunicació

La comunicació comercial és una activitat de llarga tradició. Els comerciants
nòmades de l’antiga Grècia ja pregonaven les bondats dels seus productes per allà
on passaven. Solien encarregar la tasca a un pregoner amb facilitat de paraula que
normalment anava acompanyat d’un músic.

La comunicació comercial té el seu origen en la necessitat de donar a
conèixer els productes i serveis que ofereix una empresa.

Els comerciants romans que regentaven establiments també tenien la seva política
de comunicació: utilitzaven la simbologia per donar a conèixer el seu negoci. Així
doncs, el dibuix d’una àmfora significava la venda d’oli, i una vaca, la venda de
nata.

L’ús de la simbologia va persistir a l’època dels gremis, a causa principalment de
l’analfabetisme massiu. Cada gremi tenia el seu emblema distintiu i es mostrava
fora de l’establiment. Un exemple el tenim en la barra ratllada dels barbers que
encara perdura en alguns establiments.

La simbologia ha estat una eina
recorrent per identificar la tipologia
de negoci.

La invenció de la impremta (Gutenberg, 1440) va permetre la reproducció massiva
de cartells i textos. En un primer moment va ser d’ús exclusiu de l’Església i de
l’Estat, però posteriorment els comerciants també la van emprar; especialment a
partir del 1660, quan comencen a sorgir els primers diaris en els quals es podran
posar anuncis.

La revolució industrial intensifica la necessitat de donar a conèixer el producte
per facilitar-ne la venda; recursos com la propaganda o els anuncis en diaris
sorgeixen com a resposta. És precisament el 1870 quan es crea la primera agència
publicitària a Espanya: Roldós y Compañía, que actualment continua com a
Roldós, SA.

2.1 Procés de comunicació comercial

La comunicació comercial ha anat evolucionant al llarg dels anys: del pregoner
a la impremta i d’aquesta a Internet, però la necessitat segueix sent la mateixa:
persuadir els possibles consumidors perquè comprin un producte o servei.

Actualment, la tendència és persuadir el consumidor oferint-li la satisfacció de
les seves necessitats més enllà de l’objectiu de vendre el producte. És el que
s’anomena orientació al client.
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En la secció “Annexos”
del web del mòdul

trobareu un exemple de
personalització.

Una empresa orientada al client té com a objectiu establir una relació a llarg
termini amb el client, fet que també s’anomena fidelització.

Les empreses han vist que per poder fidelitzar els clients cal oferir-los quelcom
més que productes: és necessari vendre solucions adaptades a les seves necessitats.
Ja no es tracta de vendre sabates per caminar, sinó unes sabates ergonòmiques que
evitin el cansament de peus o les males olors.

L’afany per satisfer els desitjos del consumidor arriba a l’extrem de personalitzar
el producte al seu gust. Ara és possible que el client dissenyi les seves pròpies
sabatilles esportives. Almenys això és el que Nike i Converse promouen amb la
personalització dels dissenys de les seves sabatilles. El client pot dissenyar-la a
Internet i rebre-les a casa.

Les sabatilles Converse All-Star es
poden personalitzar. La personalització del producte (en anglès, customization) fa necessària una

comunicació bidireccional entre empresa i consumidor per tal de recollir-ne
informació sobre els gustos i preferències.

La tendència és, doncs, fomentar la participació del consumidor en la
creació del producte per maximitzar-ne la satisfacció. La idea és que
col·laborant amb el client potencial podem afegir més valor a la relació
d’intercanvi i fer que ens prefereixi davant la competència.

De fet, això és una resposta evident si tenim en compte l’estat actual del mercat,
cada vegada més complex i canviant.

Complex perquè, atesa l’alta competència, cal crear segments de clients nous i
oferir-los una gran amplitud de línies de producte en què puguin trobar el que
millor satisfà les seves necessitats. I canviant perquè avui en dia la globalització
fa que les empreses interactuïn en mercats nous i que les seves accions depenguin
del comportament de moltes variables que no depenen d’elles mateixes.

En resum, l’objectiu de la política comercial de l’empresa serà donar a conèixer
els productes que comercialitza i recopilar informació valuosa per a la fixació
de les polítiques de producte, preu i distribució. Cal pensar en una política
de comunicació de doble sentit, en què l’empresa informa i també escolta les
necessitats del client. Per tant, ens interessarà seduir el client perquè compri i
perquè ens expliqui la seva experiència postcompra. Això és el que anomenem
màrqueting de relacions.

En el màrqueting de relacions, la comunicació té un paper fonamental.
L’objectiu és que el client vegi en l’empresa un aliat que li ofereix avantatges.
L’empresa veu el client no sols com una font d’ingressos, sinó com una
oportunitat per millorar l’empresa.

És així com les empreses s’esforcen per oferir valor afegit als consumidors.
Algunes d’elles ofereixen serveis addicionals. Posem pel cas l’empresa Buitoni,
que més enllà de comercialitzar pasta fresca ofereix un web amb receptes, cursos
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de cuina en format vídeo i la possibilitat de formar part del club Buitoni, en el qual
pots participar i comentar les teves receptes especials o rebre llibres de cuina que
van amb el teu estil d’alimentació. Això proporciona una experiència a l’usuari
que el vincula més amb l’empresa i reforça la imatge de companyia que vetlla pels
consumidors.

L’empresa Buitoni ha creat una
pàgina web per fomentar les
relacions amb els clients.

Ara bé, quan parlem de clients no solament hem de pensar en els que compren els
productes de l’empresa. També en són clients els accionistes, els treballadors i
les institucions amb què l’empresa es relaciona (mitjans de comunicació, entitats
públiques...).

Això és important perquè implica que la política de comunicació cal ampliar-
la a aquests col·lectius. Per això, actualment es parla de màrqueting intern i
màrqueting social.

L’objectiu del màrqueting social és donar a conèixer al client potencial
que l’empresa té un compromís amb la societat. L’empresa s’interessa
per causes socials que són coherents amb la imatge de marca que vol
transmetre. Algunes de les accions de màrqueting social són el patrocini
d’esdeveniments culturals (com la rehabilitació de monuments històrics) o
la creació de projectes solidaris.

Aquestes accions permeten posicionar l’empresa com una entitat responsable i
diferenciar-la de la resta de companyies.

Whirlpool i el màrqueting social

L’empresa Whirlpool, fabricant d’electrodomèstics, col·labora amb l’ONG Habitat for
Humanity i dóna suport a projectes a tot el món mitjançant donacions de productes a
cases en construcció o que s’han de rehabilitar perquè siguin habitables. A més a més,
té un programa de voluntariat corporatiu en el qual els treballadors que ho vulguin poden
participar com a voluntaris en el condicionament d’habitatges a Romania per tal que les
famílies puguin tenir una casa digna i segura a baix cost.

El màrqueting intern té com a objectiu transmetre la imatge i els valors de
l’empresa entre els empleats de manera que s’hi sentin identificats.

Està demostrat que un treballador està més motivat per fer la seva feina quan
s’identifica amb l’empresa, i com més gran sigui la motivació, millor serà el
rendiment. Per tal de crear accions de màrqueting intern caldrà que s’estableixin
bons canals de comunicació interns que permetin transmetre els objectius de
l’empresa als treballadors i que fomentin la seva participació en la presa de
decisions. Un treballador que es consideri escoltat i recompensat s’implicarà en
la gestió de l’empresa i s’esforçarà per assolir els objectius.

Abertis i el màrqueting intern

L’empresa Abertis (autopistes, aeroports, telecomunicacions...), amb l’objectiu de reclutar
nous inversors i mantenir la inversió dels ja existents, va organitzar unes sessions
informatives sobre l’estratègia i els resultats de la companyia a les principals ciutats
espanyoles. Les sessions informatives donaven a conèixer l’evolució de l’empresa a aquells
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que no poden acudir a les juntes d’accionistes i a possibles inversors que volen informació
detallada abans d’invertir.

2.2 Elements del procés de comunicació

Les empreses actuen dins del mercat i no estan aïllades. Interactuen amb altres
agents, com els proveïdors, els clients, els bancs, els competidors... Per facilitar
aquestes relacions es posa en marxa un procés de comunicació encaminat a
consolidar la imatge de l’empresa cap a l’exterior.

Posem per cas una empresa que comercialitza eines per a la construcció. La seva
política de comunicació estarà encaminada a donar a conèixer els seus productes
entre els seus clients. El procés de comunicació consistirà a:

1. Identificar el públic objectiu: empreses del món de la construcció, profes-
sionals autònoms, particulars que vulguin fer reformes pel seu compte...

2. Identificar quin missatge és el més valorat pel públic objectiu i definir
com ha de ser: què valora el públic d’aquesta marca? El preu? La qualitat?
El millor servei? Caldrà comunicar allò que l’empresa pot oferir i que
el client valora, i ho comunicarem en el codi que entengui el públic: en
èpoques d’analfabetisme s’utilitzaven símbols per comunicar l’existència de
comerços; avui en dia, utilitzem textos que adaptem a la llengua del públic
objectiu (anglès, català, castellà...).

3. Identificar quins mitjans de comunicació utilitza més el públic objectiu
i seleccionar-ne el més adient. Si aquesta empresa fes una publicitat per
televisió potser seria massa cara i poc efectiva. Caldria trobar un mitjà que
arribés més directament al públic objectiu, com les vendes personals o el
màrqueting directe.

4. Avaluar l’eficàcia del procés de comunicació. Per saber si el procés de
comunicació ha tingut èxit cal que rebem un feedback o retroalimentació.
Aquí observem l’impacte de la comunicació: a quanta gent ha arribat i si ha
produït l’efecte que esperàvem.

Gràficament ho podem exemplificar de la manera que apareix en la figura 2.1:
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Figura 2.1. Procés de comunicació

• Emissor: en el procés de comunicació de l’empresa, l’emissor és la mateixa
empresa.

• Receptor: fa referència als consumidors i usuaris del producte. Diferencia-
rem entre consumidors (aquells que compren el producte) i usuaris (aquells
que l’utilitzen). En alguns casos, consumidors i usuaris coincideixen; per
exemple, si us compreu un gelat i us el mengeu, en sou consumidors i
usuaris. En canvi, en el cas de les joguines per a infants, l’usuari n’és
l’infant i el consumidor són els pares. En aquest cas, a qui hem de dirigir el
missatge? Als infants o als pares? Hem de ser capaços de crear un missatge
que persuadeixi els infants (de manera que demanin el producte als pares) i
que convenci els pares que és una bona elecció.

• Canals de comunicació: els missatges es transmeten mitjançant els canals
de comunicació. L’èxit de la comunicació depèn en gran part d’una bona
selecció del canal de comunicació. Distingim entre:

– Canals personals: són aquells que transmeten la informació per
mitjà de les persones. Podem distingir entre canals controlables i
incontrolables. Els primers són aquells sobre els quals l’empresa
controla la informació que dispensen; per exemple, els venedors
de l’empresa són un canal de comunicació perquè informen de les
característiques dels productes. En canvi, hi ha altres canals personals
no controlables, com la informació facilitada per altres compradors,
per distribuïdors o per prescriptors.

– Canals impersonals: són aquells en què la informació no es transmet
directament entre les persones, sinó que es fa per mitjans de comunica-
ció, relacions públiques o esdeveniments. Els podem diferenciar entre
controlables i incontrolables. Són controlables aquells que l’empresa
selecciona i utilitza per difondre els seus missatges. Per exemple,
els mitjans de comunicació massius com la ràdio o la televisió. Són
incontrolables aquells que difonen missatges sobre l’empresa sense
que aquesta pugui controlar el que comuniquen o que afecten la
percepció que la gent pot tenir sobre els productes o la companyia;
per exemple, una llei contra el consum de tabac en espais públics.
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Exemple de canal de comunicació personal

Un fabricant de cordes d’escalada fa arribar als detallistes un producte nou per mitjà de
la seva força de vendes (canal personal controlable). Aquests venedors exposaran les
característiques del producte i s’esforçaran perquè es percebi com el millor del mercat. A
la vegada, entre els grups d’aficionats a l’escalada es parlarà d’aquest material esportiu
nou, però la informació que es generi no serà controlada per l’empresa (canal personal
incontrolable). Tampoc no serà controlable el comentari que un botiguer faci a un client que
vagi a comprar una corda d’escalada.

Exemple de canal de comunicació impersonal

Una empresa de pastisseria industrial per a infants pot fer un anunci en revistes juvenils
per comunicar un producte nou. Es tracta d’un canal de comunicació impersonal controlat,
perquè l’empresa decideix quin missatge comunicar, quan i on. En canvi, si en un diari es
publica un article que acusa la pastisseria industrial de ser la causa de l’obesitat infantil i
s’esmenta com a exemple la marca de l’empresa, tindrem un cas de comunicació per un
canal impersonal incontrolat.

• El missatge: és allò que volem comunicar, és la idea que volem que el client
potencial rebi. Ha de ser coherent amb l’estratègia de l’empresa i amb el
posicionament que volem que tingui el producte.\\Cal ser conscients que hi
pot haver diferències entre el missatge que volem transmetre i el missatge
que finalment arriba al públic objectiu, tal com es mostra en la figura 2.2:

Figura 2.2. Transmissió del missatge

• Codi: per tal que el missatge arribi al destinatari cal que emissor i el receptor
comparteixin el mateix codi. El llenguatge i la simbologia utilitzada ha de
ser compartida per tots dos.
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• Retroalimentació. La retroalimentació o feedback és el que ens permet
mesurar l’efecte de la comunicació. Alguns indicadors són el volum de
vendes obtingut després de fer la comunicació, el nombre de trucades
rebudes que demanen per la promoció feta, el nombre de clients nous que
s’han adherit a la promoció per a clients nous...

Un codi comú. En algunes accions
de comunicació de Vueling es varen
utilitzar paraules d’altres idiomes
(anglès, castellà, català, francès),
però que són conegudes o poden ser
reconegudes pel públic objectiu
encara que no dominin aquestes
llengües: “Flying hoy means Vueling”
o bé “Vuela gratis my friend”.

Bruce Lee i BMW

Durant els mesos d’octubre i novembre del 2006, la marca BMW va divulgar per diferents
canals televisius l’anunci “Be water my friend”, en què Bruce Lee feia un monòleg. Durant
aquells dos mesos les visites als concessionaris de BMW van augmentar en un 35% i van
rebre un 73% més de comandes que l’any anterior. Les xifres són clares: la campanya va
ser un èxit.

2.3 Estratègies de comunicació

Definir l’estratègia de comunicació implica decidir com volem que es produeixi
la comunicació entre empresa i client. Hi ha dues estratègies bàsiques de
comunicació: empentar i atraure.

• Empentar: implica donar a conèixer el producte als consumidors finals per
mitjà dels canals de distribució. L’esforç es concentra a convèncer els canals
de distribució per vendre-hi el nostre producte. Les eines utilitzades per
convèncer els canals de distribució són les vendes personals i la promoció
comercial. En anglès es coneix com a estratègia push (vegeu la figura 2.3).

Figura 2.3. Estratègia de comunicació ’push’

Exemple d’estratègia ’push’

Una empresa fabricant d’aixetes, per tal d’estimular la demanda del seu producte, farà una
campanya de comunicació a distribuïdors. Aquests distribuïdors poden ser petits botiguers
(ferreteries), grans superfícies especialitzades (Leroy Merlin, Bauhaus...) o empreses de
la construcció. Com s’hi comunicarà? La millor opció és crear un equip de venedors que
visiti els distribuïdors i els convenci dels avantatges de les seves aixetes. Això funcionarà
millor que posar un anunci a la televisió o a la ràdio, perquè quan comprem productes
especialitzats com les aixetes busquem el consell de professionals com els botiguers o les
cadenes especialistes.
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Si convencem els distribuïdors, s’encarregaran de donar sortida al producte entre el
consumidor final. Aconsellaran el nostre producte al client final, en prepararan una
promoció o donaran més visibilitat en el punt de venda al nostre producte.

• Atraure: consisteix a persuadir el consumidor final perquè compri el nostre
producte. Donem a conèixer el producte mitjançant eines com la publicitat
o el màrqueting directe i fem que el consumidor es dirigeixi al detallista i el
demani. En anglès es coneix com estratègia pull (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Estratègia de comunicació ’pull’

El més habitual és una combinació d’aquestes dues estratègies, tot i que les
empreses dedicades a la comercialització de productes d’ús industrial tendeixen
a una estratègia d’empenta i afavoreixen les vendes personals i les promocions de
venda, i finalment la publicitat no massiva i les relacions públiques.

En canvi, les empreses que comercialitzen béns de consum final utilitzen prime-
rament la publicitat o les promocions de venda, seguides de les vendes personals
i les relacions públiques.

2.4 Eines de comunicació

L’empresa haurà de trobar la combinació d’eines de comunicació que faci més
efectiva la seva política de comunicació. Pot utilitzar mitjans convencionals i/o
no convencionals.

Els mitjans de comunicació convencionals són aquells que van dirigits a
les masses: premsa, ràdio, televisió, Internet, cinema, publicitat exterior...
En canvi, els no convencionals es difonen per altres mitjans, com la bústia,
el telèfon, el patrocini d’activitats esportives...
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La tendència actual a Espanya és reduir la inversió en comunicació, especialment
en mitjans convencionals, i promoure més la comunicació en mitjans no convenci-
onals. Això es deu al fet que alguns mitjans de comunicació massius ja estan molt
saturats, és a dir, tenen molta publicitat i les empreses busquen captar l’atenció
del públic objectiu per altres mitjans més directes.

També es deu a altres factors que modifiquen el consum de mitjans audiovisuals:
l’arribada de la televisió digital, l’accés massiu a Internet de banda ampla,
l’augment de continguts audiovisuals als mòbils..., fets que provoquen que el
consum de mitjans es diversifiqui. Com a conseqüència, les empreses han de
segmentar les seves accions de comunicació i repartir la seva inversió en diferents
mitjans per tal d’arribar a tots els consumidors potencials.

En resum, la saturació dels canals de comunicació convencionals i l’aparició de
mitjans de comunicació nous empenyen les empreses a invertir en un mix de
comunicació per tal de rendibilitzar la seva política de comunicació.

Un mix de comunicació és el conjunt d’eines de comunicació utilitzades per
una empresa per difondre la seva política de comunicació. Aquestes eines
poden ser convencionals i no convencionals.

Observeu les dades de la taula 2.1:

Taula 2.1. Inversió en mitjans convencionals i no convencionals. Comparativa 2006 ’vs.’ 2015

Mitjans convencionals 2006 2015

Televisió
Diaris

Dominicals
Revistes

Ràdio
Cine

Exterior
Internet

3.467
1.894,4
133,5
721,8
678,1
38,4
568

482,4

2.011
658,9
37,8

255,2
454,4

22
327,4

1.249,8

Total convencionals 7.983,6 5.016,7

Mitjans no convencionals 2006 2015

Publitramesa personalitzada
Bústia/butlletins

Màrqueting telefònic
Regals publicitaris
PLV senyals i rètols
Exposicions i fires
Màrqueting social
Patrocini esportiu

Publicacions d’empreses
Anuaris i directoris

Catàlegs
Jocs promocionals

Targetes de fidelització
Animació en el punt de venda

1.864,9
757

967,7
373,8

1.275,3
174,7
433,9
560,6

60,3
604,2

209
48,6

40
65,8

1.995,2
518,6

1.350,1
52,9

1.521,4
79,9
476,6
355
23,1

146,2
53,3
20,9
29,9
69,9

Total no convencionals 7.440,7 6,725,5

Resumen estudio inversion publicitaria en Espanya. InfoAdex.

Un exemple d’acció no convencional és el màrqueting de guerrilla o ambient
marketing: són accions de comunicació de les empreses orientades a implicar el
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Trobareu exemples
d’ambient marketing en la
secció “Annexos” del web

del mòdul.

client potencial en la comunicació del missatge. El fet de participar d’una manera
més activa en la recepció del missatge fa que l’experiència es recordi més.

Exemple d’acció no convencional

La marca de roba Desigual va posar en marxa una acció amb el lema “Presenta’t en pilotes
i surt vestit”, en què regalava roba a les primeres 100 persones que es presentessin
despullades. Aquest tipus d’accions fan que el consumidor visqui una experiència
emocional i generi efecte boca-orella.

A continuació descrivim algunes de les eines de comunicació més utilitzades per
les empreses; en destaquem cinc:

• Publicitat. La publicitat fa referència a qualsevol forma pagada de presen-
tació i promoció no personal d’idees, béns o serveis per un patrocinador
identificat. Podem utilitzar mitjans com ara la televisió, la ràdio, la premsa
escrita... És un mitjà massiu perquè permet arribar a un nombre elevat
de consumidors en poc temps, especialment si utilitzem la televisió o la
ràdio. Ofereix recursos d’imatge i so que permeten mostrar el producte en
les condicions desitjades. Les seves limitacions són el cost considerable i
l’absència de feedback immediat.

• Promoció de vendes. Són incentius a curt termini que fomenten la compra o
la venda d’un producte o servei: displays en el punt de venda, bonificacions,
descomptes, cupons, demostracions... Les promocions de vendes volen
incitar una resposta ràpida del consumidor i oferir incentius a la compra, de
manera que es destaqui el producte. Permet obtenir un augment de vendes
a curt termini, però no és recomanable per crear identitat de marca.

• Relacions públiques. Estratègies per cultivar bones relacions amb el públic
d’una empresa i crear una bona imatge corporativa, la gestió dels rumors,
anècdotes o esdeveniments favorables (crear una noticia, oferir una visita
guiada, material informatiu corporatiu, un web amb informació, seminaris,
relació amb els accionistes...). És un mitjà molt eficaç perquè transmet
credibilitat. Els missatges no s’interpreten com un estímul per a la venda,
sinó per informar. Pot ser més econòmic que la publicitat.

• Vendes personals. Presentació personal que duu a terme la força de vendes
de l’empresa amb la finalitat d’efectuar una venda i cultivar les relacions
amb els clients: presentació de vendes, exposicions... És una eina molt
eficaç quan volem convèncer i canviar les accions dels consumidors gràcies
al tracte directe i a la relació de confiança que s’estableix. Ara bé, suposa
un cost molt elevat per a l’empresa, ja que és una eina a llarg termini que
no podem anul·lar d’una manera immediata.

• Màrqueting directe. Comunicació directa amb els consumidors d’una
manera individualitzada, seleccionant-los específicament per telèfon, fax,
correu electrònic..., per obtenir una resposta més immediata i cultivar les
relacions. S’hi inclouen els catàlegs, el telemàrqueting, Internet... Es dife-
rencia de les altres eines per la seva capacitat interactiva i la seva flexibilitat
per adaptar-se al consumidor. És un mitjà immediat i personalitzat.
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Tot i això, no podem oblidar que el producte, l’envàs, la botiga, etc., també són
elements de comunicació que hem de treballar. Per aquest motiu, convé que el
departament de màrqueting treballi juntament amb el departament de disseny del
producte, producció, distribució...

Exemple d’altres eines de comunicació. La importància del punt de venda

Diuen que el 80% de les decisions de compra es prenen en el punt de venda. Això vol
dir que més enllà de la publicitat o d’accions de relacions públiques que haguem fet, el
consumidor acaba decidint quin producte comprar quan és a la botiga. Per aquest motiu,
la distribució de la botiga, la col·locació del producte en el punt de venda, la senyalització,
la il·luminació, el tracte amb el client, les sensacions ambientals..., són molt importants per
generar la venda. Estem parlant del marxandatge i de la promoció en el punt de venda
com a eines de comunicació.

2.5 Publicitat

Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, publicitat és “comunicació
massiva que té per objecte informar, persuadir i aconseguir un comportament
determinat de les persones que reben aquesta informació.”

Avui en dia, la publicitat és un recurs molt utilitzat per a la comunicació externa
de les entitats, ja siguin de caire comercial, públiques o sense ànim de lucre.

Campanya de la FAD contra les
drogues

Les campanyes públiques són campanyes de màrqueting social en què s’incentiva
la població a canviar d’hàbits, d’idees i d’actituds sobre una temàtica que compor-
ta riscos o resultats negatius per al conjunt de la població. Les campanyes de la
Direcció General de Trànsit o les del Ministeri de Sanitat en són exemples.

Les entitats sense ànim de lucre també aposten per la publicitat per donar-se a
conèixer i captar socis que en financi els projectes.

Campanya de Greenpeace contra
l’ús de les bosses de plàstic.

Però, sens dubte, les campanyes de publicitat que més proliferen són les d’empre-
ses de caràcter comercial. Ja sigui en format gràfic o audiovisual, les empreses
inverteixen diners en publicitat per donar-se a conèixer, atraure clients i fomentar
la venda.

2.5.1 Objectius de la publicitat

Els tres objectius bàsics de la publicitat són:

• informar

• persuadir

• recordar
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A partir d’aquests tres objectius, s’estableix la classificació de la publicitat segons
la seva finalitat que s’indica a continuació:

• Publicitat informativa: la fem servir quan introduïm un producte nou, una
categoria de producte nova o quan volem presentar un ús nou del producte.
L’objectiu és crear demanda. Normalment és el tipus de publicitat que fem
en la primera etapa del cicle de vida d’un producte. Per exemple, una
empresa que fins ara venia el seu refresc en envàs de vidre vol informar
que també està disponible en envàs de llauna. Comunicarà els beneficis
d’aquesta nova modalitat d’envàs: lleuger, portable, reciclable... Altres
possibles objectius són:

– Informar el mercat d’un canvi de preu.

– Explicar com funciona el producte.

– Descriure els serveis disponibles.

– Corregir impressions falses.

– Reduir els temors dels compradors.

– Crear una imatge de la companyia.

Nova campanya per donar a conèixer
el nou envàs de Vichy Catalán en

llauna

• Publicitat persuasiva: persuadir implica atraure el possible consumidor
perquè compri el nostre producte. La publicitat persuasiva és la que utilit-
zem per diferenciar el nostre producte o servei a mesura que la competència
augmenta. És, doncs, un objectiu perseguit quan els productes són en una
fase de creixement o fins i tot de maduresa. Seguint amb l’exemple d’abans,
podem fer anuncis per donar a conèixer l’ampli ventall de sabors per tal
de convèncer-los que és un refresc que s’adapta als gustos del consumidor.
Alguns exemples d’objectius de publicitat persuasiva són:

– Crear preferència de marca.

– Provocar un canvi de consum cap a la nostra marca.

– Modificar les percepcions del client envers els atributs del producte.

– Persuadir els clients per comprar ara.

– Persuadir els clients per rebre una visita de vendes.

Brou en bric?

Compraríeu el brou de Nadal en bric? El brou és un producte que la gent associa a una
gran dedicació, a la família... Una empresa que comercialitza brou en bric va fer una
campanya de publicitat per persuadir els més joves de consumir el seu producte. L’objectiu
era modificar la percepció respecte a aquest i convèncer que el brou pot ser bo encara que
sigui en bric.

• Publicitat de recordatori: recordar l’existència del nostre producte és
especialment important per a productes madurs, ja que fa que el consumidor
segueixi pensant en aquest i i consideri que el podria necessitar en un futur
proper. Alguns objectius de publicitat de recordatori són:
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– Mantenir el producte en la ment del consumidor durant períodes fora
de temporada.

– Recordar als clients on comprar el producte.

– Mantenir un alt grau de consciència del producte.

Coca-Cola i la publicitat de recordatori

Coca-Cola fa una publicitat de recordatori de la seva marca. Utilitza diferents suports
publicitaris, a vegades fins i tot poc perceptibles conscientment. Quan entreu en un bar
és fàcil observar algun objecte amb un logo de la marca: un tovalloner, una nevera de
refrescos, un got amb el logo de la marca imprès... Coca-Cola, més enllà dels anuncis
publicitaris, és present en molts suports de publicitat per maximitzar el record de la marca; i
pel que sembla funciona, ja que sempre és en les primeres posicions pel que fa a rànquing
de notorietat de marca.

2.5.2 Recursos publicitaris

Per complir els seus objectius, la publicitat utilitza diversos recursos publicitaris
que habitualment es basen en la utilització d’imatges, textos, sons... A través
d’aquests recursos s’aconsegueix arribar als destinataris.

Alguns dels recursos més utilitzats en publicitat són:

• el llenguatge

• la utilització dels colors

• els recursos sonors

• els valors i els tòpics

• l’erotisme

El llenguatge

En la publicitat radiofònica el llenguatge és fonamental per poder comunicar el
missatge; en canvi, en la comunicació gràfica i l’audiovisual és més prescindible,
fins al punt que trobem anuncis publicitaris en què tot el pes del missatge el porta
la imatge i només apareix un logo com a símbol de la marca. Per exemple, alguns
dels anuncis que Nike ha fet amb futbolistes d’elit en què se’ls veu jugant a futbol
i al final de l’anunci apareix el logo.

L’ús del llenguatge en els mitjans audiovisuals ha anat evolucionant. En els
anuncis de la dècada de 1950 predominava una veu en off, normalment d’home,
que argumentava els motius de la compra i oferia unes explicacions que avui
trobaríem òbvies. Els textos també eren més explícits i literaris. De fet, al
començament de segle, als primers cinemes hi havia la figura de l’explicador, que
era una persona que anava explicant el que passava per si algú es perdia.
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En la secció “Annexos” hi
trobareu un article sobre

colors, psicologia i
publicitat.

Actualment els textos són més econòmics i fins i tot inexistents en alguns anuncis.
La publicitat és menys evident i deixa que l’espectador es creï el significat. Això
és possible perquè les generacions nascudes a partir de la dècada de 1980 ja han
crescut dins d’una cultura audiovisual que els permet comprendre les imatges
d’una manera més àmplia. Tot i això, a vegades els creatius són massa subtils.
No us ha passat mai de veure un anunci i no entendre’l?

La faula de la caputxeta

Chanel núm. 5 va fer una campanya publicitària en què va utilitzar el recurs de la faula
de la caputxeta vermella. Això sí, va canviar l’argument i presentava una caputxeta menys
innocent que s’atrevia a fer callar el llop. Les versions de faules i contes funcionen molt bé
perquè connecten amb les nostres emocions de la infantesa, faciliten el record i generen
molts comentaris boca a boca.

Els recursos de llenguatge més utilitzats són els següents:

• Els jocs de paraula.

• Les rimes.

• Les faules i contes.

• La utilització de la paraula nou per a productes en etapa de llançament.

• L’ús de determinades frases per generar intriga: “El compte enrere ha
començat”, “Només falten dos dies per al gran esdeveniment”...

• La utilització de la simbologia com a recurs expressiu. Hi ha símbols, com
el polze aixecat i la resta de dits tancats, que tenen un significat compartit
per tothom. Molts publicistes busquen símbols que permetin comunicar el
missatge, per la seva internacionalització i el seu poder de comunicació.

La utilització dels colors

Els colors transmeten sensacions fins al punt de poder provocar estats d’ànim. En
molts anuncis són utilitzats com a símbols, de manera que trobem anuncis en
què predomina el vermell, que mostra passió, alerta o perill. D’altres utilitzen
tons pastel per reforçar una imatge d’innocència, com és el cas dels anuncis de
productes de nens petits.
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Els recursos sonors

El tipus de música, la gestió dels silencis, el ritme i el to de les veus emprades,
i els sons especials configuren un univers sonor que té com a objectiu captar la
màxima atenció del públic objectiu.

Els valors i els tòpics

La comunicació del missatge empresarial, més enllà de donar a conèixer un
producte i estimular-ne la compra, promociona un sistema de valors.

Les societats s’organitzen entorn d’un sistema de valors que es transforma a
mesura que la societat evoluciona. Els valors es transmeten dins la família, en
l’escola i en els cercles socials. Són els valors els que marquen les conductes
i ens hi aferrem per descriure els actes de les persones. Els valors determinen
necessitats personals, motivacions i actituds, i configuren la personalitat.

Els publicistes utilitzen els valors per reforçar els seus missatges publicitaris.
Encara més, a vegades també utilitzen els contravalors!

En la taula 2.2 teniu exemples de valors i contravalors:

Taula 2.2. Valors i contravalors

Valors Contravalors

La veritat La mentida

El bé El mal

El respecte, l’obediència La desconsideració, la desobediència

La justícia social, la cooperació L’individualisme

La fidelitat, la lleialtat Infidelitat, ser deslleial

La bellesa, la puresa Corrupció, vici, lletjor

Les empreses també recorren als tòpics per tal de comunicar els seus missatges
publicitaris, tòpics que reforcen estereotips que moltes vegades caldria eliminar.
Aquest és, potser, el punt més crític de la publicitat, i amb raó. Per bé que la
publicitat té com a objectiu seduir el consumidor, també promociona unes pautes
de conducta que poden influenciar els consumidors menys crítics i innocents (com
ara els infants o els adolescents).

Hi ha veus crítiques contra la publicitat que denuncien l’estat d’insatisfacció
permanent que crea en les persones, l’ansietat per consumir i el fet de mostrar
la cara més evasiva de la realitat social: el plaer, la satisfacció, l’amor ideal, la
comoditat...

Els tòpics més utilitzats en els missatges publicitaris són:

• L’eterna joventut, especialment en el cas de les dones.

• La joventut frívola, festiva, competitiva i individualista.
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• El rol de la dona com a mare, muller, cuinera, mestressa de casa...

• El rol de la dona com a provocativa, sensual i agressiva.

• Els infants com a símbol de puresa, innocència i netedat.

• La importància de la imatge física i social.

L’erotisme

Aquest és un dels recursos més utilitzats per captar l’atenció del públic objectiu.
Per què ens atrau tant allò que és eròtic? Probablement perquè està relacionat amb
el sexe, tema tabú en la majoria de les societats.

La marca Tom Ford utilitza una
imatge d’alt contingut eròtic per fer

publicitat del seu perfum per a home.

Fins a la dècada de 1970, a Espanya l’ús d’imatges de contingut eròtic era censurat.
Posteriorment es van començar a publicar els primers anuncis amb pinzellades
eròtiques, en especial per a productes d’higiene femenina i masculina. Actualment,
però, l’ús d’imatges eròtiques ha proliferat de tal manera que són molts els
anunciants que les utilitzen, fins i tot per a productes que no tenen res a veure
amb el sexe, l’amor o l’erotisme.

L’erotisme a la publicitat

La model Claudia Schiffer va protagonitzar un anunci per a Citroën Xsara en què es veia
com s’anava traient tota la roba i pujava al cotxe despullada. Una veu en off deia: “Amb el
nou Citroën Xsara no necessites res més per anar a la moda”, i seguidament es veia una
imatge de la model nua dins del cotxe i afegia: “Aleshores, per què necessito res més?”.
Els cotxes no tenen cap relació objectiva amb el sexe ni amb l’erotisme, però aquests dos
són recursos que molts publicistes utilitzen en els anuncis de vehicles. La raó? Mantenen el
públic objectiu més atent i fan que es parli de l’anunci; en fi, es facilita el grau de recordatori.

2.5.3 Missatge publicitari i estil de comunicació

En tota estratègia publicitària hi ha dues grans decisions que cal prendre: el
missatge que s’ha de comunicar i el mitjà per difondre’l. Hi ha campanyes
centrades en el missatge en què el canal és un aspecte secundari, i hi ha campanyes
en què el missatge s’adapta al canal per on es distribuirà.

Provocar un canvi de comportament

L’Administració pública fa campanyes publicitàries orientades a modificar els hàbits o les
actituds dels ciutadans. Alguns exemples en són les campanyes contra les drogues pel
que fa a hàbits contraproduents o, per exemple, la campanya a favor del reciclatge que fan
alguns ajuntaments pel que fa a les actituds dels ciutadans.

En primer lloc cal crear una estratègia de missatge (procés reflexiu i
creatiu), i en segon lloc durem a terme l’execució del missatge (escollirem
el mitjà de comunicació per transmetre el missatge).

La campanya del vodka Absolut és
un exemple de comunicació en què

el missatge s’adapta a la seva
destinació: adapta cada cartell a la

revista, ciutat o espai públic on
s’anuncia.
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L’estratègia de missatge consisteix a decidir quin és el missatge que es vol
comunicar. Aquest missatge ha de ser atractiu, és a dir, que ha de ser significatiu,
creïble i distintiu:

• Significatiu, perquè destaca beneficis que el consumidor valora. Per
exemple, en el cas de dos cotxes utilitaris de gamma baixa de dues marques
diferents, si una decideix fer una estratègia de preu i comunicació en què
permet fer un pagament sense interessos, probablement els consumidors
la preferiran a la resta de marques, ja que la possibilitat de pagar sense
interessos és molt valorada pels consumidors.

• Creïble, perquè els consumidors han de creure que el producte o servei
ofereix realment aquest benefici. Per exemple, seria creïble una crema anti-
cel·lulítica que prometés reduir la cel·lulitis en una setmana? Probablement
no.

• Distintiu, perquè hi ha molts productes que ofereixen les mateixes ca-
racterístiques; cal, doncs, diferenciar-nos dels altres per diferents atributs
seleccionant un posicionament adequat. Per exemple, la marca de llet Llet
nostra es posiciona com la llet catalana, i la marca Pascual es vol diferenciar
per un procés de producció estricte que garanteix qualitat.

A l’hora de crear el missatge publicitari cal decidir el to, l’estil, el benefici
que s’ha de comunicar i els recursos publicitaris que cal utilitzar. Tot això
dependrà del públic objectiu al qual ens dirigim.

To del missatge

El to pot ser en clau d’humor, èpic, nostàlgic, informatiu... Alguns sabons de
roba utilitzen un to nostàlgic quan es rememora la blancor de les peces d’abans.
Els anuncis de productes farmacèutics tenen un to informatiu per demostrar-ne les
bondats; en canvi, alguns anuncis de cotxes utilitzen un to èpic per mostrar les
proeses que es poden aconseguir amb un vehicle.

Targeta de visita d’un dentista
alemany, amb "mossegada". To
original i humorístic.

Estil d’execució

L’estil determina l’orientació del missatge, i hi ha multitud d’opcions. A continu-
ació esmentem alguns exemples d’estils d’execució:

• Exemple de la vida del consumidor: es pretén simular la vida del
consumidor mostrant persones com ells en situacions habituals. L’objectiu
és que el consumidor s’hi senti identificat. Algunes marques que han
utilitzat aquest estil d’execució en els anuncis són Actimel, Aspirina, Don
limpio “plumero mágico” o Inhalador Vicks.
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En la secció “Annexos”
del web del mòdul podeu

veure anuncis que
mostren alguns d’aquests

estils d’execució.

• Estil de vida: vol fer veure com el producte encaixa en l’estil de vida del
consumidor. Per exemple, la marca de cotxes Nissan justificava que les
ciutats estan fetes per al Nissan Micra. Una marca d’embotits de gall d’indi
va fer un anunci per promoure “la calma” i lluitar contra l’estrès entre les
dones. En podeu veure un exemple a goo.gl/EPzhc3.

• Fantasia: creen una fantasia entorn del producte o del seu ús. Per exemple,
la marca de compreses Evax va crear un anunci publicitari en què simulava
una aventura en una illa. L’anunci del Peugeot 1007 també recorre a un mix
de món real i fantàstic per anunciar el benefici d’un cotxe compacte.

• Estat d’ànim o imatge del producte: el producte aconsegueix crear un
estat d’ànim o generar una imatge del producte. Un clar exemple en són els
anuncis de l’Oreal, que mostren dones de gran bellesa i en què justifiquen
la compra dels seus productes per satisfer una necessitat d’autoestima. Ben
segur que recordareu el seu eslògan “Porque tú lo vales”.

• Musical: es mostra un grup de persones cantant una cançó sobre el producte
o un anunci guiat per la música. Per exemple, la marca Yves Saint Laurent
va fer un anunci per a un perfum per a homes, “l’Homme”, de 20 segons de
durada, en què només se sent una cançó mentre la càmera gira en cercles al
voltant de l’home.

• Símbol de personalitat: creen un personatge que simbolitza el producte.
Pot ser animat, com per exemple els ninots del 11888 del telèfon de Páginas
Amarillas, o bé real, com per exemple el majordom de la neteja.

• Habilitat tècnica: mostren la capacitat de l’empresa per crear el producte.
Per exemple, la marca Aneto mostra en un anunci publicitari el procés de
producció del seu brou.

• Evidència científica: mitjançant enquestes, estudis o estadístiques proven
que el producte és millor que un altre. Per exemple, els xiclets que
segons diuen “els experts” redueixen la possibilitat de tenir una càries si
els masteguem després dels àpats.

• Testimonis: presentem testimonis que poden ser consumidors target o
prescriptors famosos que parlen de les bondats del producte. Per exemple
Leo Messi, que anuncia els serveis d’una companyia aèria.

Ninots de l’anunci del telèfon 11888

Benefici que es vol comunicar

El missatge de la publicitat presenta el benefici que ens ofereix el producte. Podem
orientar el missatge cap a un benefici emocional o bé un benefici racional:

• Benefici racional: es presenta d’una manera augmentativa. Els arguments
solen tenir a veure amb el valor d’ús, amb la utilitat, amb la qualitat o bé
amb la relació qualitat-preu.
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• Benefici emocional: el missatge fa referència a emocions primàries. Nor-
malment està relacionat amb valors afegits no demostrables, com el prestigi,
l’èxit...

Quan nosaltres volem convèncer algú sobre un producte generalment utilitzem
arguments racionals: és el de més qualitat, és el que t’ofereix més garantia, el més
capdavanter en innovació o el més barat!

Ara bé, els productes que són difícils de diferenciar amb arguments empírics
necessiten altres recursos per poder persuadir els consumidors. Aquí és on entren
en joc els arguments emocionals.

L’anunci busca provocar sensacions, i l’objectiu es convèncer el futur consumidor
a partir de les emocions que sent quan visualitza la publicitat.

Ja en la dècada de 1950, un anunci televisiu de tovalloles recitava: “El trovador,
la toalla que ofrece alegría en su baño”, quan l’alegria no és un element inherent
a la tovallola!

Avui en dia són molts els anuncis que utilitzen arguments emocionals per persuadir
el públic objectiu.

J’adore i l’argument emocional

La marca Dior, per anunciar el seu perfum J’adore (www.goo.gl/UwIhpv), recorre a la
creació següent: es veu un apartament força luxós on una noia va caminant cap a la
càmera, i a mesura que avança es va desprenent de tot el que porta i va dient: què importa
tot aquest or?... Què importen aquests diamants?... Què importen les limusines?... No
aparentis... Sent el que és real! És això el que jo adoro (J’adore). L’anunci acaba amb
unes lletres sobreimpreses en què es llegeix “Dior” i “J’adore”.

En aquest anunci no hi ha cap argument racional que ens convenci per comprar-lo. Ni fa
més bona olor que els altres, ni és més durable, ni és més car. El benefici que comunica
és emocional. Vol connectar amb nosaltres a partir de les emocions que ens desperta
veure que algú es desprèn de tot el que té per quedar-se nu sentint la fragància del perfum
J’adore.

La majoria dels anuncis barregen missatges racionals amb emocionals.

2.5.4 Difusió de la publicitat

Els mitjans de comunicació, convencionals o no, permeten difondre el missatge
que l’empresa vol comunicar. El mitjà de comunicació és l’instrument que serveix
per comunicar el missatge publicitari. Són exemples de mitjans de comunicació
la ràdio, la premsa, la televisió...

La planificació de mitjans consisteix a analitzar els mitjans i suports
publicitaris amb la finalitat de determinar les audiències de cadascun d’ells
i seleccionar-ne els més adequats per distribuir amb eficàcia el pressupost
publicitari.
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Telepromoció fa referència a
l’espai publicitari inserit dins
d’un programa, simulant que

és part d’aquest.

Un cop hem decidit en quin mitjà de comunicació volem fer publicitat, haurem de
decidir quin suport publicitari utilitzarem.

Un suport publicitari és el conjunt d’elements que formen el mitjà de comunica-
ció. Són les múltiples possibilitats que tenim per fer-ne publicitat en el mitjà. Són
exemples de suports publicitaris de la televisió els diferents canals: TV1, TV2,
TV3, Canal 33...

La planificació de mitjans ha de concretar també l’espai o el format publicitari, és a
dir, l’espai destinat a la publicitat en un mitjà concret. Per exemple, en una cadena
de televisió tenim diferents possibilitats per fer publicitat: espots, publireportatges,
telepromoció...

En la taula 2.3 hi podeu veure els espais publicitaris que es poden utilitzar segons
el tipus de mitjà:

Taula 2.3. Mitjans, suports i espais publicitaris

Mitjà de comunicació Suport publicitari Espai publicitari

Televisió Cadenes de televisió Telepromoció espots
Publireportatge
Bescanvi per programa (bartering)
Emplaçament de producte
Patrocini de programes
Telebotiga

Ràdio Emissores de ràdio Falca
Flaix
Menció
Patrocini
Concurs
Unitat mòbil

Cinema Sales de cinema Emplaçament de producte
Espots

Premsa escrita Revistes, diaris, catàlegs... Primera plana
Mitja plana
Robapàgina
Faldó
Doble plana

Internet Pàgines web, xarxes socials,
correu electrònic...

Anuncis tipus bàners, finestres
pop-up
Anuncis a xarxes socials
Anuncis relacionats per recerca
(publicitat contextual)
Missatges de correu
Vídeos promocionals

Suports i espais publicitaris

A continuació esmentem alguns dels possibles suports i els espais publicitaris de
què disposen; en destaquem els següents:

• televisió

• cinema

• ràdio
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• diaris

• revistes

• publicitat exterior

• publicitat a internet

Televisió

El missatge a la televisió té la particularitat de captar l’atenció en pocs segons.
Entre els seus avantatges destaquem:

• La possibilitat d’oferir moviment, imatge a color i so.

• Bona cobertura de mercats massius.

• Cost baix per exposició.

Pel que fa als inconvenients, en destaquem:

• Costos absoluts elevats.

• Mitjà saturat: hi ha moltes cadenes de televisió i molts anunciants. La gent
no presta atenció als anuncis.

• Exposició efímera: cada anunci dura pocs segons i cal repetir-los molt
perquè el públic objectiu els vegi i els recordi.

Els tipus d’espais o formats publicitaris a televisió són els següents:

• Espot publicitari: anunci d’uns 20-30 segons.

• Publireportatge: espot de dos minuts, molt efectiu però molt car.

• Publicitat estàtica: anuncis que apareixen en certs esdeveniments esportius
que són filmats.

• Bescanvi per programa (bartering): l’anunciant produeix un programa a
canvi de col·locar-hi el seu producte d’una manera estratègica.

• Emplaçament del producte (product placement): col·locació de producte
en un espai televisiu sense que s’adverteixi que es tracta de publicitat. Per
exemple, la marca Cacaolat és present en moltes de les sèries catalanes.

• Telebotiga: espai fix de publicitat en què s’expliquen les característiques
dels productes i s’ofereix la possibilitat de comprar-los per telèfon o mitjan-
çant el comandament de la televisió.

• Telepromoció: promoció d’un producte per part del presentador d’un
programa; generalment, dins del marc d’un programa de concurs.

• Patrocini de programes: l’anunciant patrocina una pel·lícula o un programa.
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Cinema

El cinema, com a mitjà de publicitat, ofereix els avantatges següents:

• Flexibilitat geogràfica: permet incloure anuncis d’empreses de la localitat
on és la sala de cinema.

• Alta qualitat de la imatge.

• Alta concentració de l’espectador.

Pel que fa els inconvenients; en destaquem:

• Difícil segmentació del públic objectiu.

• Poc públic: l’afluència a les sales de cinema és cada vegada més petita.

• No hi ha efecte repetició.

Els formats publicitaris en cinema són:

• Emplaçament del producte.

• Anuncis abans de la pel·lícula.

Ràdio

La majoria d’emissores de ràdio ofereix espais publicitaris, ja que els anuncis
són una de les principals fonts de finançament. Alguns programes de ràdio han
aconseguit oients molt fidels, especialment en franges de matí i franges nocturnes.
La resta del dia, la ràdio ha de competir amb la televisió.

Entre els avantatges de la ràdio com a mitjà de publicitat destaquem:

• Bona acceptació local.

• Selectivitat geogràfica elevada.

• Baix cost.

I com a inconvenients:

• No permet incorporar imatges.

• L’escolta no sempre és activa, en alguns moments la sentim però no
l’escoltem.

Alguns dels formats o espais publicitaris en ràdio són:

• Falca: missatge de 30 segons.
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• Flaix: falca curta. Generalment inclou el nom, una descripció breu, adreça
i telèfon de l’empresa anunciant.

• Menció: el locutor fa referència al producte durant el programa. La durada
és inferior a 15 segons.

• Patrocini d’un programa.

• Prescripció: recomanacions que el locutor fa del producte.

• Concurs en què se sortegen productes de l’empresa.

• Unitat mòbil: s’enregistra un esdeveniment relacionat amb el producte o
empresa i després es transmet.

Diaris

El diari és un mitjà del qual destaquem els avantatges següents:

• És visual.

• Permet la segmentació geogràfica.

• Té alta credibilitat.

• Té alta fidelitat.

• Cada exemplar pot tenir més d’un lector.

Els principals inconvenients són:

• Vida curta de la publicitat (la majoria dels diaris es publiquen cada dia).

• Baixa qualitat de la reproducció d’imatges.

Els formats publicitaris d’un diari poden ser:

• Fixos.

• Espais que el diari ja té predissenyats per a la inserció dels anuncis.

En la figura 2.5 podeu veure els diferents tipus d’espais fixos:
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Figura 2.5. Espais publicitaris en un diari

Revistes

Les revistes permeten oferir continguts molt especialitzats i d’aquesta manera
faciliten la segmentació del públic objectiu. Els avantatges de les revistes com
a mitjà de comunicació són:

• Alta selectivitat geogràfica i demogràfica.

• Credibilitat i prestigi.

• Reproducció d’imatges d’alta qualitat.

• Més d’un lector per exemplar.

• Impacte més ampli, perquè normalment es fullegen més d’una vegada.

• Generalment tenen una difusió nacional; per tant, tenen més abast que molts
diaris, que són regionals o locals.

Pel que fa als inconvenients, en destaquem:

• Cost elevat.

• Necessitat de planificar molt per endavant.

Els formats o espais publicitaris que ofereixen les revistes poden ser els que
mostra la figura 2.6:
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Figura 2.6. Espais publicitaris habituals de les revistes

Publicitat exterior

Consisteix en el conjunt de suports que es despleguen pels carrers de les ciutats i
que permeten posar anuncis. Els seus avantatges són:

• Flexibilitat, ja que permeten incorporar els anuncis o treure’ls sense una
planificació prèvia excessiva.

• Alta exposició repetida: la majoria de la gent fa recorreguts semblants cada
dia i estan exposats a una sèrie d’estímuls publicitaris que es mostren en els
suports exteriors.

• Baix cost.

• Bona selectivitat si la localització és bona.

Com a inconvenients en destacaríem:

• Les limitacions creatives de certs espais: no poden incloure àudio i en
alguns casos tampoc no poden emetre imatges en moviment.

• Dificultat per definir l’audiència targetdel suport.

Alguns espais o formats de publicitat exterior són:

• Tanques exteriors, poden ser estàtiques o mòbils. Només és permesa en
àrees urbanes.

• Cabines telefòniques.

• Marquesines dels autobusos (vegeu la figura 2.7).

• OPI: panells verticals instal·lats a les voreres.

• Quioscos de premsa.

• Lones de reparació de façanes.
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OPI i marquesines

L’OPI és un espai publicitari
situat a la vorera del carrer. Té

un marc metàl·lic i s’aguanta
amb dues potes. La marquesina

és la publicitat ubicada a les
parades d’autobús.

• Instal·lacions esportives: les seus d’activitats esportives, com partits de
futbol o de bàsquet, tenen nombrosa publicitat, fins i tot els jugadors porten
publicitat a les samarretes.

• Vehicles de transport: els autobusos o taxis de les ciutats porten publicitat
adhesiva a la carrosseria. Algunes companyies de cotxes de lloguer també
porten retolats els seus vehicles, on es fa publicitat vistosa de la marca.

Figura 2.7

Formats publicitaris al metro: marquesina i pancartes de grans dimensions

Publicitat a Internet

Consisteix en el conjunt de suports accessibles a través d’Internet que permeten
transmetre el missatge al client. Els seus avantatges són:

• Hipersegmentació: gràcies a l’anàlisi del perfil de l’usuari d’Internet podem
orientar la publicitat al target del producte i guanyar en eficiència.

• Flexibilitat, ja que l’actualització i la difusió de missatges és immediata.
Això permet a l’empresa reaccionar ràpidament davants dels canvis de
l’entorn.

• Fàcil mesurament: gràcies a diferents programes podem mesurar el nombre
d’usuaris impactats i les seves reaccions. Tenir un retorn de l’eficàcia de
la publicitat online ens permet reduir el risc de les futures decisions en
publicitat a la xarxa.

• Menor cost per contacte: l’ampli abast (geogràfic, horari, multiplataforma) i
l’aprofitament de les dades dels usuaris permeten reduir el cost per contacte.

Com a inconvenients en destacaríem:
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• Les campanyes de comunicació online només són accessibles per als
consumidors que disposen d’accés a Internet, i per tant hi ha una part del
públic objectiu que pot quedar fora de l’abast.

• Dificultat per donar visibilitat a la campanya en un espai (Internet) on hi
ha molts anunciants i on els clients se senten saturats per la invasió de
publicitat.

Alguns espais o formats de publicitat a Internet són:

• Bàners: cartells on s’anuncien el producte o servei d’una empresa en una
pàgina d’Internet que no és la seva. Per exemple, podem trobar un bàner
d’una aplicació de taxis en una pàgina d’una companyia aèria. En podeu
veure un exemple en la figura 2.8, on en la web de Meteocat apareixen dos
bàners d’El Corte Inglés.

• Anuncis intersticials o pop-ups: són aquells anuncis que apareixen al mig de
la pantalla quan fem un canvi d’una web a una altra. Aquest tipus d’anuncis
no tenen una bona valoració per part dels usuaris, perquè pertorben la seva
navegació per Internet.

• Publicitat contextual: són aquells anuncis que apareixen quan l’usuari fa
una recerca en un cercador a través de paraules clau. Normalment és un
format text amb un vincle que redirigeix l’usuari cap a una pàgina web
amb contingut. Un bon exemple el teniu amb els Google Ads del cercador
Google.

• Anuncis a xarxes socials: una empresa pot incloure un anunci de publicitat
(fotografia, text, vídeo...) en una secció d’una xarxa social. Per exemple,
podem pagar a Facebook perquè inclogui un anunci de la nova línia de
productes gourmet de l’empresa entre tots aquells usuaris que compleixin
el perfil del nostre target: homes i dones d’entre 30 i 50 anys i amants de la
cuina.

• Missatges de correu electrònic: les empreses utilitzen el correu electrònic
per difondre missatges personalitzats rics en text, imatges i vídeos. General-
ment, aquests missatges inclouen vincles cap a la pàgina web de l’empresa
o a la botiga virtual per incentivar la compra dels productes. Aquests
missatges de correu electrònic poden ser en format de newsletter, una carta
periòdica que l’empresa envia per comunicar nous productes, projectes
futurs, campanyes de publicitat, promocions...

• Vídeos promocionals: consisteix a crear un anunci en format vídeo i
difondre’l per plataformes online que distribueixen vídeos a demanda de
l’usuari, com ara Youtube o Vimeo. Parlem de pre-roll quan els vídeos
s’inclouen abans del contingut que ha sol·licitat l’usuari, de mid-roll quan
l’anunci es mostra durant la visualització del contingut o de post-roll quan
l’anunci surt després del contingut que l’usuari havia demanat.
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Figura 2.8. Bàners en una web

Exemple d’estratègia de publicitat ’online’

La publicitat online necessita un bon sistema de base de dades que reculli el perfil del públic
objectiu. Més que mai es fa necessari un sistema d’informació que permeti segmentar les
accions de comunicació online per aprofitar tot el seu potencial. L’èxit de la publicitat online
rau en el fet de contactar amb qui realment desitja tenir notícies sobre aquest tipus de
producte. Així doncs, conèixer prèviament els gustos i desitjos dels consumidors ajuda les
empreses a rendibilitzar les seves accions de publicitat.

Principals decisions sobre els mitjans de comunicació

Escollir entre un mitjà de comunicació o un altre posa de manifest la necessitat de
disposar d’una informació rellevant, com ara:

• Les preferències del públic objectiu pel que fa a mitjans de comunica-
ció. Per tal de recopilar informació sobre quins mitjans de comunicació
consumeix el nostre públic objectiu podem consultar les dades que ens
ofereixen les empreses que analitzen les audiències. Alguns exemples són
els següents:

– EGM (Estudi General de Mitjans): l’AIMC (Asociación para la
Investigación de Medios de Comunicación) és una entitat formada per
anunciants, agències de publicitat, agències de mitjans i mitjans de
comunicació. Elabora estudis sobre la composició de les audiències i
també per a revistes, diaris, TV, ràdio... Edita una publicació gratuïta
sobre la utilització dels diferents mitjans per part de la població
espanyola fragmentant per edats en què posa de relleu els usos dels
mitjans (TV, ràdio, mòbil...). És una mostra de 40.000 persones l’any,
fragmentada en tres onades de 13.300 enquestes personals/vegada a
gent de característiques homogènies.

– Kantar media (panel d’audiències): mesura amb audímetres l’audi-
ència de la televisió, l’ordinador, videojocs, DVD... Els audímetres
són aparells electrònics que es connecten a la TV, l’ordinador o el
vídeo i que registren tots els canvis de canal que es produeixen.
A canvi de la participació s’ofereixen diners. Aquesta mostra és
formada per 8.000 panelistes de 2.500 cases disperses geogràficament
i representatives de les respectives zones. La persona, panelista, indica
amb un comandament a distància el nombre de persones que miren
la TV, quan i què enregistren amb el vídeo, i qui i com s’utilitza
l’ordinador, i aquesta informació es recull diàriament.
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– OJD (Oficina per a la Justificació de la Difusió): ofereix xifres sobre
el nombre de publicacions difoses. Aquestes dades són útils per
a agències de publicitat, anunciants i mitjans de comunicació per
conèixer el nombre de publicacions venudes. El seu contingut només
és accessible per als subscriptors d’OJD (www.introl.es).

L’Oficina de Justificació de la Difusió
(OJD) és una empresa espanyola
que controla el tiratge i la difusió de
diversos tipus de mitjans de
comunicació a Espanya: publicacions
impreses (revistes i diaris),
programes de ràdio i mitjans de
comunicació per Internet.

• L’abast geogràfic de cada mitjà de comunicació: ens referim al percentatge
de target que esperem que rebi el missatge. Per exemple, ens podem
proposar arribar a un 70% del públic objectiu en els tres primers mesos
de la campanya publicitària, o ens podem proposar com a objectiu arribar a
tot el target de la província de Barcelona. Els programes televisius situats
al prime time tenen màxima audiència i tenen un abast més gran que els que
es difonen de matinada.

• La freqüència d’emissió del missatge que ens permet el mitjà de comu-
nicació: mesurem quantes vegades està exposat un individu del target al
missatge. Hi ha campanyes publicitàries que tenen poc abast territorial
però que es repeteixen freqüentment, la qual cosa facilita que es recordi
el missatge. Com més econòmic sigui el mitjà de comunicació, més
possibilitats tenim d’ampliar la freqüència del missatge i fomentar-ne el
record.

• L’impacte desitjat: un mitjà pot ser més adient que un altre per aconseguir
un cert impacte. La televisió combina so i imatge, a diferència de la ràdio
(només so), i certes revistes tenen una tirada superior a d’altres o fins i tot
tenen més credibilitat.

Per exemple, una empresa que comercialitzi complements de luxe, creieu
que podria anunciar els seus productes en un diari gratuït com ara 20
minutos? Caldrà que busqui el suport que li permeti transmetre la seva
imatge de marca de producte luxós; per exemple, en revistes exclusives
d’alta costura, viatges, nàutica...

• El calendari de la publicació de la publicitat: cal programar una calendari
de la comunicació. Hi ha empreses que només fan publicitat de temporada,
com certs perfums o medicaments per a refredats, o bé podem fer publicitat
tot l’any, com ara sabons per a la roba. Si els anuncis es publiquen a
intervals fixos diem que hi ha una campanya de continuïtat. Si per contra
són irregulars, diem que estem fent pulsacions.

• El cost de la inserció publicitària en cada mitjà: les empreses tenen un
pressupost màxim per gastar en publicitat. Caldrà determinar quin és el
cost de fer la campanya en cada mitjà i comprovar si tenim els recursos
necessaris per finançar-la.

Per poder comparar els costos de la inserció publicitària calcularem el cost
per mil (CPM): l’obtenim dividint el cost de fer públic l’anunci entre
el nombre de persones que el veuran. Aquestes dades sobre l’audiència
estimada les faciliten els mitjans de comunicació.

Escollirem aquell mitjà que tingui una ràtio en què el cost per miler de
persones sigui més baix.
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Exemple de selecció de mitjà de comunicació

Una empresa que comercialitza teles per a la confecció de patchwork farà bé a encarregar
una inserció publicitària en revistes de treballs manuals i costura. Aquest és un cas molt
evident, però què hauria de fer una empresa que comercialitzi sabates? De fet, el seu públic
objectiu segur que està molt repartit entre diferents mitjans. En aquest cas, analitzarà el
perfil del públic objectiu de cada mitjà per escollir aquell que sigui més semblant al client
potencial. Probablement hi haurà més d’un mitjà que satisfaci aquestes característiques,
i per poder prendre la decisió procedirà a analitzar altres factors com ara l’abast, la
freqüència, l’impacte i el cost de cada mitjà.

Exemple d’aplicació del CPM per seleccionar un mitjà de comunicació

En la taula 2.4 es mostren les dades d’audiència i cost d’inserció publicitària de tres revistes.
L’empresa considera que totes tres van dirigides al públic objectiu; per tant, el criteri de
selecció serà l’econòmic: escollirà aquella que li ofereixi un cost més baix.

Taula 2.4.

Revista Audiència (nombre de
lectors)

Cost d’un anunci

Computer 250.000 140 AC

PC 175.000 50 AC

Tot Informàtica 125.000 35 AC

L’empresa ha pensat en una campanya que inclourà deu anuncis. Per decidir-nos
procedirem a calcular el CPM:

CPMComputer =
140 AC · 10 anuncis

250.000 lectors
· 1.000 = 5, 6 AC/1.000 persones

CPMPC =
50 AC · 10 anuncis

175.000 lectors
· 1.000 = 2, 8 AC/1.000 persones

CPMTot Informàtica =
35 AC · 10 anuncis

125.000 lectors
· 1.000 = 2, 8AC/1.000 lectors

Com observem, PC i Tot Informàtica ens ofereixen el mateix cost per mil: 2,8 AC per cada
1.000 lectors, més econòmic que la revista Computer. Per acabar de decidir entre les dues
podríem analitzar més variables, com la credibilitat de cadascuna o l’abast geogràfic.

Com es mesuren les audiències a Internet?

Entitats com l’AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicación) i l’OJD
(Oficina de Justificació de la Difusió) han estat pioneres a l’hora d’esforçar-se per trobar la
millor manera de mesurar les audiències a Internet.

L’AIMC ha proposat un seguiment mitjançant panels, és a dir, aplicant audímetres als
ordinadors dels panelistes per crear l’Estudi General de Mitjans. Aquesta és una mesura
centrada en l’usuari que, més enllà de les dades sobre quines pàgines visita, quant de
temps hi roman o des d’on hi va a parar, també mostra un perfil d’usuari amb informació
sobre gènere, edat, professió...

També hi ha altres empreses que centren la mesura en els anuncis en línia, comptabilitzant
quants anuncis s’han vist i on. Aquesta informació és molt útil per a les agències de
publicitat i per al llocs web que viuen de la publicitat en línia.

Finalment, hi ha les mesures centrades en la pàgina web, on es posa una etiqueta (tag) que
permet comptabilitzar el nombre de visites i la provinença gràcies a les galetes (cookies),
així com el temps i les seccions més visitades de la pàgina web. En el cas de les xarxes
socials, cadascuna fa recomptes a partir de les seves pròpies estadístiques.
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2.5.5 Avaluació de l’eficàcia publicitària

La planificació d’una campanya publicitària també ha de detallar com pensem
avaluar-ne els objectius.

En aquest tema es tracta de detallar com esperem treure conclusions dels resultats
de la campanya, la qual cosa ens permetrà decidir si els recursos han estat ben
emprats i ens ajudarà a fer previsions futures.

Quan calculem l’eficàcia publicitària haurem d’avaluar tant l’efecte de la comuni-
cació com l’efecte sobre les vendes.

Avaluació de l’efecte de la comunicació

Per tal d’avaluar la comunicació hem de valorar la idoneïtat del missatge
per comunicar el nostre objectiu. És a dir, avaluem si estem comunicant
bé. Això s’anomena prova del test, i es pot fer abans, durant o després de
posar en marxa la campanya; es distingeix, per tant, entre avaluació pretest
i avaluació posttest.

De totes maneres, és recomanable fer sempre una avaluació inicial o pretest amb
el públic objectiu. Aquests són alguns exemples de pretest que podem fer:

• Pretest de concepte. Abans de fer l’anunci analitzem si la idea central
serveix per comunicar el nostre missatge.

• Pretest d’expressions creatives. Abans d’acabar l’anunci fem un test per
veure si les idees creatives transmeten el missatge amb claredat.

• Pretest de l’anunci acabat. Un cop acabat l’anunci, observem si és coherent
amb els objectius.

Podem fer-los després de fer la visualització de l’anunci mitjançant entrevistes o
bé en reunions de grup, o utilitzar certs aparells que consisteixen a mesurar la
dilatació de les pupil·les, el moviment dels ulls...

També podem fer una avaluació posttest: un cop l’anunci ja es difon podem fer
una investigació per determinar el coneixement i la preferència del producte, el
grau en què es recorda... El posttest pot ser puntual, continu, de record o de canvi
d’actituds:

• Puntual: es fa una sola vegada. Normalment es fa una enquesta telefònica
l’endemà de la primera aparició de l’anunci a una mostra d’unes 150-300
persones.

• Continu: es fa en diferents moments de la campanya.
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A la secció “Annexos” del
web del mòdul trobareu un

exemple d’anàlisi de
record.

• De record: es fan enquestes en un moment posterior a la campanya, quan
ja s’ha acabat. En podem fer un test de reconeixement (preguntar si poden
identificar la imatge de la foto i dir-ne la marca) o de record (verbalitzar la
marca i l’anunci).

• De canvi d’actituds: comparem l’actitud actual del consumidor amb
l’actitud inicial que tenia abans de fer la campanya. Per exemple, si
l’Administració pública fa una campanya a favor d’un ús responsable de
l’aigua en podem avaluar l’eficàcia preguntant sobre els hàbits de consum i
observar si difereixen dels que es feien abans de la campanya.

Avaluació de l’efecte sobre les vendes

Cal dir que l’anàlisi de vendes és complexa, ja que no depenen només de la
publicitat i també els afecten altres factors com la disponibilitat del producte, les
característiques, el preu...

Tot i això, moltes vegades s’utilitzen les vendes com a indicador de l’eficàcia d’una
campanya, i en aquest sentit:

• Podem comparar les despeses en publicitat i les vendes d’anys anteriors amb
les actuals i trobar-hi una correlació.

• Podem fer un experiment en què en zones homogènies invertim diferent
quantitat de publicitat i comparem les vendes que es produeixen.

2.5.6 Elaboració del brífing

El terme brífing prové de l’anglès breaf, i el seu origen és el llenguatge militar,
on s’utilitzava amb el significat de detall de les instruccions que es donaven per a
una operació militar. Per tant, significa ‘informació’, ‘memòria’ o ‘informe’.

Quan una empresa decideix posar en marxa una campanya publicitària cal que
comenci per definir l’estratègia publicitària.

L’estratègia publicitària recull els objectius de la campanya, el detall
de les accions concretes, el calendari, el pressupost i les mesures per
avaluar-ne l’eficàcia. Tota aquesta documentació es recull en el brífing, el
document que es presenta a l’agència de publicitat perquè creï la campanya
de publicitat. Per tant, cal que detalli el màxim d’informació sobre el
producte, l’empresa i els objectius que volem assolir.

Un brífing ha de contenir com a mínim els apartats següents:

• Descripció del producte o servei del qual es vol fer publicitat.
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• Posicionament.

• Mercat i competència.

• Públic objectiu.

• Objectius de la comunicació.

• Definició del missatge que es vol comunicar i estil de comunicació.

• Planificació de mitjans.

• Pressupost.

• Avaluació dels resultats.

Es pot parlar de diferents tipus de brífing segons quina sigui la seva finalitat, i se’n
poden destacar els següents:

• Brífing de producte: és l’informe que inclou totes les dades possibles del
producte o servei d’una empresa i la seva estratègia de màrqueting perquè
l’agència de publicitat que es vol contractar pugui fer la seva tasca.

• Brífing d’agència: és el document on l’agència de publicitat estableix les
estratègies adequades per assolir els objectius exposats en el Pla de màrque-
ting i a partir de la informació del producte que el client ha proporcionat.

• Brífing publicitari: és l’informe que recull de manera clara i concreta les
estratègies seleccionades i els passos que cal seguir per executar-les amb la
finalitat d’aconseguir els objectius que s’han establert.

Malgrat que no hi ha un únic model de brífing, sí que cal tenir en compte quina és
la informació mínima que ha de contenir.

En resum, quan una empresa es proposa crear una campanya publicitària cal
que elabori un document que contindrà tots els elements necessaris per crear,
executar i avaluar la campanya: el brífing de la campanya. Aquest document és
imprescindible si volem contractar la creació de la campanya a una agència de
publicitat.

El brífing ha de ser prou entenedor perquè una agència que no hagi treballat
mai amb l’empresa sigui capaç de crear una campanya que cobreixi els
objectius desitjats.

Vegem a continuació l’estructura o els apartats que ha d’incloure un brífing des
de la descripció del producte i el posicionament fins a l’avaluació dels resultats i
de l’eficàcia publicitària.
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Descripció del producte o servei del qual es vol fer publicitat

En el brífing de producte és necessari que informem l’agència de publicitat sobre
les característiques del producte o servei del qual es vol fer publicitat i sobre
les accions de comunicació anteriors. En especial, detallarem l’avantatge que fa
únic el nostre producte; per exemple, l’únic suc de fruites que no prové de suc
concentrat. Això permetrà que l’agència desenvolupi una idea creativa que faci
èmfasi en aquest avantatge.

La informació principal que ha d’incloure aquest apartat és la següent:

• Categoria.

• Marca o nom comercial.

• Anàlisi del producte, que pot incloure bàsicament les qüestions següents:

– Descripció física (color, forma, gust, aroma, consistència, compo-
nents, procedència, procés d’elaboració...), posant especial atenció a
les característiques que el diferencien de la resta de productes de la
mateixa categoria. També s’hi ha de descriure el packaging (envàs o
embalatge), els formats i les mides disponibles.

– Hàbits de consum: com es consumeix habitualment el producte i
necessitats que satisfà.

– Hàbits de compra: on i com s’adquireix el producte, quin és el rol de
la persona que fa la compra, en quin moment i amb quina freqüència.

– Descripció conceptual: són els aspectes intangibles o les dimensions
del producte (bàsic, genèric, esperat, incrementat i potencial).

Posicionament

El posicionament és la percepció que té el consumidor del producte de l’empresa
quan el compara amb la resta de productes del mercat. És molt important que
l’empresa defineixi clarament el seu posicionament per poder escollir el millor
missatge i canal per comunicar-lo.

Aquest apartat també pot incloure la segmentació del mercat, és a dir, els diferents
grups de consumidors que es poden identificar per marques, presentació, preu del
producte...

Mercat i competència

L’agència de publicitat ha de conèixer el context del mercat i ha de saber qui són
els competidors més directes per poder estudiar les campanyes de comunicació i
diferenciar la nostra publicitat de la resta de competidors.

Cal fer una presentació del panorama total i específic del mercat, és a dir, del
context econòmic, polític i legal en el qual es comercialitza el producte, indicant
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si el mercat està en expansió o en contracció, si està molt atomitzat, si es tracta
d’un oligopoli o d’un monopoli, si és permeable o impermeable...

Un cop contextualitzat el mercat cal aprofundir en l’anàlisi de la competència,
identificant, quantificant i qualificant cadascun dels competidors, l’exposició de
les fortaleses i les debilitats en què es basa l’estratègia de cada competidor i el
perfil de consumidors que atrau.

Públic objectiu

L’agència de publicitat ha de conèixer el perfil del nostre públic objectiu. Això
vol dir que prèviament haurem fet estudis de mercat per determinar els gustos, les
preferències, les actituds i els costums dels usuaris dels nostres productes. Algunes
dades, les més objectives, es poden trobar en publicacions estadístiques públiques
o privades, però la informació més subjectiva, com el perfil psicogràfic (l’estil
de vida, les opinions...) cal obtenir-la a través d’estudis específics com són les
reunions de grup o les entrevistes en profunditat amb el nostre públic objectiu.

Així doncs, aquest apartat és una descripció exhaustiva de l’anàlisi del consumidor
elaborat a partir d’una investigació de mercat que inclogui el perfil demogràfic, el
perfil psicogràfic i els diferents rols (consumidor, decisor, comprador...). Aquesta
informació és molt important i necessària, perquè determinarà com s’ha de
dissenyar la campanya per comunicar-se de la forma adient amb el públic objectiu
(target group o target audience).

Objectius de la comunicació

Els objectius de la publicitat s’han de fixar tenint en compte el públic objectiu, el
posicionament i les possibilitats del màrqueting mix.

L’anunciant ha de concretar quin és l’objectiu comercial que vol aconseguir amb
la campanya de publicitat. Els objectius han de ser mesurables; per exemple,
incrementar un 30% les vendes en un termini de tres mesos. Una altra possibilitat
és indicar que es volen atraure clients de la competència o incorporar nous
consumidors al mercat, o bé una combinació de les dues possibilitats. És
convenient fer una estimació del volum de clients que es pot aconseguir perquè
l’objectiu sigui mesurable.

Definició del missatge que es vol comunicar i estil de comunicació

En aquest apartat es descriu el nucli de l’estratègia de comunicació, és a dir,
s’indica què és el que es vol dir i es descriu el to en què es farà, tenint en compte
el target group i el posicionament del producte que es vol aconseguir.

La concreció del target group permetrà definir una estratègia de comunicació més
precisa i clara, sense que s’exclogui cap dels possibles consumidors potencials que
en formen part.
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Per a la definició del missatge i l’estil de comunicació cal tenir molt present el
posicionament, és a dir, la imatge mental que els consumidors tenen del producte, i
que es construeix a partir de les característiques del producte i la mateixa publicitat.
És fonamental determinar quina és la imatge que volem que el producte tingui en
la ment dels consumidors.

Un cop s’ha decidit el missatge que es vol comunicar i com es vol justificar
el benefici (orientació racional o emocional) podem analitzar quins recursos
publicitaris ens poden ajudar a comunicar.

La definició del missatge i la forma més efectiva de fer-lo arribar als
consumidors s’anomena estratègia creativa o copy strategy.

Planificació de mitjans

Un cop s’ha decidit el missatge que es vol comunicar s’ha de pensar on es vol
comunicar. Per això s’ha d’avaluar quina és la millor opció amb relació al mitjà
de comunicació, el suport i l’espai publicitari.

La planificació de mitjans fa referència a l’ús que es farà dels diferents mitjans
de comunicació (tipus de mitjans, nombre d’insercions, horaris, freqüència...).
L’objectiu és fer arribar el missatge de manera efectiva al nombre més gran
possible de persones que responguin al perfil del mercat objectiu i al cost més
baix possible.

La selecció de mitjans es fa d’acord amb les característiques del producte i del
públic objectiu, però evidentment també s’ha de tenir en compte el pressupost
disponible.

Pressupost

Abans de dissenyar una campanya publicitària cal concretar quin és el pressupost
disponible.

El pressupost és el conjunt de recursos financers destinats a l’activitat
publicitària de l’anunciant durant un període de temps determinat.

Hi ha diferents mètodes per calcular el pressupost:

• Mètode basat en el cost. Consisteix a fixar un pressupost en funció de la
quantitat que tenim disponible per gastar. Com podem determinar quina
és aquesta quantitat? A partir dels ingressos totals, restem les despeses
d’operació i les despeses de capital. Del restant, agafem una part per a
publicitat. Cal dir que no és un mètode precís i que generalment no respon
bé a les necessitats. Per això no és gaire utilitzat.
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• Mètode del percentatge de vendes. El pressupost es calcula d’acord amb
un percentatge del total dels ingressos actuals o previstos. També es pot
calcular com a proporció del preu de venda unitari. És un mètode senzill
d’aplicar i ajuda a veure la relació entre la despesa en publicitat, el preu de
venda i el marge de benefici.

El percentatge el determinarem a partir de l’experiència anterior o en funció
del que els competidors hi estiguin destinant.

• Mètode de paritat competitiva. Consisteix a fixar un pressupost en
consonància amb la mitjana del sector o dels competidors més directes.
L’avantatge d’aquest mètode és que invertir tal com ho fan els altres ens
pot aportar la saviesa del sector; ara bé, cada empresa pot tenir necessitats
diferents de comunicació, i la inversió que faci la competència pot no ser el
que la nostra empresa necessiti.

• Mètode de tasca i objectiu. Aquest mètode és el més real i més fiable.
Definirem quins són els objectius específics que s’han d’aconseguir, deter-
minarem les tasques concretes i estimarem els costos. Aquesta estimació
formarà el pressupost de publicitat.

Avaluació dels resultats i de l’eficàcia publicitària

L’últim apartat del brífing es destina a preveure com es mesurarà l’efectivitat de
la publicitat.

Alguns indicadors que poden servir per mesurar l’eficàcia publicitària són els
següents:

• Grau de penetració del missatge publicitari: si bé el volum de vendes és un
paràmetre important per mesurar l’eficàcia, també cal tenir en compte que
l’impacte que ha pogut provocar un missatge no sempre es tradueix en més
vendes.

• Reconeixement o record: això permet determinar la capacitat comunicativa
del missatge, si les persones poden descriure fàcilment el contingut d’un
anunci (record espontani) o bé recorden un anunci a partir de referències o
pistes (record induït).

• Modificació d’actituds: serveix per comprovar si el públic ha canviat les
seves actitud inicials respecte a la marca o al producte.

• Increment de les vendes: s’ha de fer amb prudència i considerant només els
increments que siguin imputables a una determinada campanya.

En tot cas, el brífing ha de preveure a partir de quins indicadors es farà l’avaluació
dels resultats i de l’eficàcia de la publicitat.

El seguiment i l’avaluació final de l’execució publicitària seran fonamentals per
decidir les accions futures de l’empresa en matèria publicitària.
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2.5.7 Regulació de la publicitat

La regulació de la publicitat a Espanya té com a referent base la Llei
general de publicitat, d’11 de novembre de 1988, que segueix les directrius
esmentades en la Directiva 10, de 1984, de la Unió Europea.

També hi ha disposicions addicionals creades per les comunitats autònomes, així
com la Llei de radiodifusió televisiva de 1994, que amplia el concepte de
publicitat il·lícita i limita els temps dels espais publicitaris.

A la vegada, hi ha organismes que autoregulen la publicitat, com l’Associació
d’Autocontrol de la Publicitat, una entitat formada per professionals del món de la
publicitat que vetllen per les bones pràctiques publicitàries.

A casa nostra existeix el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). La finalitat
del CAC és vetllar pel respecte dels drets i les llibertats; garantir el compliment
de la normativa reguladora de la programació i la publicitat, i assegurar l’acompli-
ment de les condicions de les concessions i l’observança de la normativa europea
i dels tractats internacionals relatius a aquesta matèria.

El CAC també té com a objectiu vetllar pel pluralisme polític, religiós, social,
lingüístic i cultural en el conjunt del sistema audiovisual a Catalunya; vetlla
també per la neutralitat i l’honestedat informatives i preserva el compliment de
les normes relatives a l’ús de la llengua catalana i l’impuls de l’aranès.

Publicitat subliminar de Pepsi: en
vertical es llegeix SEX.

Totes aquestes lleis i normes tenen com a objectius definir la publicitat deslleial,
la il·lícita i l’enganyosa:

• La publicitat deslleial: és la que perjudica altres persones o empreses, però
en especial els competidors. És la publicitat que pel seu contingut, forma
de presentació o difusió provoca el descrèdit, la denigració o el menyspreu
directe o indirecte d’una persona, d’una empresa o dels seus productes o
serveis.

És també deslleial aquella que porti a confusió amb empreses, activitats,
productes, noms, marques o d’altres símbols distintius dels competidors.

També ho és la publicitat comparativa quan no es basi en característiques
essencials, afins i objectivament demostrables dels productes o serveis o
quan es contraposin béns o serveis amb d’altres no similars o desconeguts
o de limitada participació en el mercat.

També es considera deslleial la publicitat subliminar, és a dir, la que
consisteix en la percepció d’estímuls de manera no conscient però que
pot alterar els comportaments i les actituds dels destinataris. En alguns
casos s’han observat dibuixos eròtics subliminars en cartells publicitaris
amb l’objectiu d’atraure l’atenció del consumidor.

I també aquella publicitat que infringeixi la regulació específica de béns i
serveis, com ara els jocs d’atzar, els estupefaents, psicotròpics o medica-
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ments, el tabac o l’alcohol (no es poden anunciar begudes superiors als 20
graus), i no es pot fer publicitat de tabac o alcohol als llocs on sigui prohibit
comprar-lo o consumir-lo.

• La publicitat il·lícita: és la que atempta contra la dignitat de les persones
o vulnera valors i drets reconeguts per la Constitució, especialment els
referents a dones, joves i infants. Algunes empreses utilitzen imatges prota-
gonitzades per dones en situacions que poden interpretar-se com conductes
que denigren la dignitat de la persona. L’objectiu és cridar l’atenció de
l’espectador i generar rumorologia sobre la marca. No cal dir que aquest
tipus de publicitat es persegueix, ja que atempta contra els drets fonamentals
de les persones.

• La publicitat enganyosa: és la que pot induir a error els destinataris i en
pot afectar el comportament econòmic i també perjudicar un competidor.

Publicitat il·lícita de Majorica on
s’utilitza el cos nu de la dona per
mostrar una perla. L’objecte a la
venda podria anunciar-se sense
necessitat de mostrar un cos nu.

2.6 Promoció de vendes

A més de la publicitat, les empreses poden utilitzar altres eines per donar a
conèixer els seus productes i serveis. Amb l’objectiu de diversificar el mix de
comunicació i aconseguir arribar millor als clients es poden emprar altres eines
de comunicació, com és el cas de les promocions de vendes.

Les promocions de venda són accions de màrqueting a curt termini que
incentiven la compra d’un producte o servei. La publicitat ofereix raons per
comprar un producte, i la promoció de vendes ofereix raons per comprar el
producte ara.

Alguns exemples de promoció de vendes són: un cupó de descompte publicat en
un diari, una degustació de formatge al supermercat, un descompte marcat en el
preu del producte, una bossa per portar la càmera digital en comprar una càmera,
una llauna de tonyina de regal en comprar-ne dues...

En un entorn competitiu en què els productes ofereixen característiques molt
similars, les promocions són una bona eina per conèixer el producte i atraure nous
clients. A la vegada, la saturació de mitjans com la televisió o la ràdio afavoreixen
la selecció d’estratègies de promoció que permeten augmentar les vendes a curt
termini.

Els darrers estudis demostren que els consumidors prefereixen les promocions que
suposen un descompte directe a caixa i mostren menys interès per les promocions
2x1 o 3x2, així com pels cupons o vals de bescanvi, tret que siguin immediats.
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Degustacions

Quan volem donar a conèixer un
producte alimentari nou podem

fomentar la compra per mitjà
d’una degustació. D’aquesta

manera, el consumidor potencial
prova el producte i és més fàcil

seduir-lo perquè el compri.

2.6.1 Objectius de les promocions

Els objectius de la promoció de vendes difereixen en funció del destinatari de
les promocions. Les accions de promoció es poden adreçar a consumidors
finals, a intermediaris o a l’equip de vendes.

• Objectius de les promocions dirigides al consumidor:

– Augmentar les vendes a curt termini.

– Fomentar la preferència de marca: programes de fidelització.

– Brindar notorietat a la marca.

– Donar a conèixer nous usos del producte o un producte nou.

– Aconseguir que provi el producte.

• Objectius de les promocions dirigides als intermediaris:

– Aconseguir que ampliïn la presència del producte al lineal.

– Aconseguir que comprin productes d’una gamma nova.

– Aconseguir que comprin anticipadament.

– Augmentar la rotació de productes.

• Objectius de les promocions dirigides a l’equip de vendes:

– Motivar-los per aconseguir clients nous.

– Aconseguir que donin suport a productes nous.

2.6.2 Eines de promoció de vendes

L’objectiu de les promocions és provocar el consum del producte durant un
període de temps concret, generalment curt, ja que una promoció llarga pot
cansar els consumidors.

Hi ha diverses eines per crear promocions, i difereixen en funció del destinatari
de les promocions.

Una empresa que vulgui estimular les vendes a partir de promocions caldrà que
sigui creativa i que les canviï de tant en tant per tal de fer-les atractives per als
destinataris.

A cada destinatari (consumidor, intermediaris, equip de vendes) li corresponen
unes eines de promoció.
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Eines de promoció destinades a consumidors finals

Abans de portar a terme la promoció serà interessant fer-la en una mostra petita,
i si veiem que és atractiva ampliar-la a la població objectiu. Durant el temps que
duri seguirem fent una avaluació, i en acabar farem una avaluació final per veure
si s’han complert els objectius.

Alguns exemples d’eines promocionals són:

• Cupons de descompte: poden ser lliurats per correu, en el butlletí d’ofertes
del supermercat, dins d’un altre producte... S’utilitzen especialment per a
categories de productes en què hi ha molta competència perquè hi ha poca
diferenciació. Darrerament hi ha una tendència a la baixa a utilitzar els
cupons, perquè la gent no té temps de retallar! A més a més, té un cost
de distribució alt: cal fer arribar els cupons a les botigues, aquestes han
de recopilar els cupons que els donen els clients i retornar-los a l’empresa
que fa la promoció. Per això alguns canals de distribució rebutgen aquest
tipus de promoció, perquè la consideren molt feixuga i burocràtica. Però els
cupons de descompte són valorats pels consumidors i poden ser un factor
decisiu en l’elecció de producte, així que en alguns supermercats s’estan
aplicant noves tècniques per facilitar el procediment, com col·locar un
expenedor de cupons al mateix lineal o un descompte a caixa al consumidor
targetsense necessitat que presenti cap cupó. Els cupons de descompte
tenen molta eficàcia, però només els hem d’utilitzar a curt termini, ja que a
la llarga poden devaluar la imatge de marca de l’empresa i poden cansar el
consumidor.

• Rebaixes del preu: poden ser directes (marcades en el preu) o indirectes (un
3x2 o més quantitat de producte pel mateix preu o bé ofertes de reemborsa-
ment quan s’envia un comprovant de compra per correu). Per ser valorat pel
client hauria de ser superior al 10%. Per restar-li agressivitat, normalment
s’associa al fet d’estrenar un producte nou (oferta de llançament) o envàs
nou, o d’un aniversari del producte o l’empresa. Les rebaixes de preu
permeten augmentar la rotació del producte però el marge de benefici
disminueix, així que ha de ser una promoció de curta durada.

• Degustacions i demostracions d’ús: són molt recomanables per a nous
productes en què volem destacar un sabor nou o una manera de funcionar
nova que considerem més eficient. L’inconvenient és que resulten molt
cares.

• Mostres de productes: és una eina molt eficaç per introduir un producte
nou que tingui unes característiques diferencials de les de la competència i
que calgui provar, però també són cares. Poden ser enviades, donades pel
carrer, porta a porta o a l’establiment.

• Regals promocionals: es poden incloure dins l’envàs o es poden aconseguir
enviant les dades del consumidor. Aquestes dades després es poden fer
servir per a altres campanyes de màrqueting. Alguns d’aquests regals són
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productes publicitaris de la marca que el consumidor pot fer servir, com una
gorra de Pepsi, un clauer de Nutella...

Exemple de promoció a consumidors finals: galetes Fontaneda

Aquesta marca de galetes va fer una promoció en què regalaven les tradicionals llaunes per
conservar galetes si s’enviaven dos cupons de comprovant de compra. El regal es rebia a
casa a canvi d’una petita aportació monetària per despeses de transport.

• Concursos: l’empresa crea un concurs en què es poden guanyar productes
de la companyia o productes valorats pel consumidor. Per entrar en el
concurs generalment cal comprar el producte i enviar el comprovant de
compra. És molt important que els premis siguin valorats pel consumidor
potencial.

• Jocs d’atzar i sorteigs: consisteix a fer sorteigs de viatges, cotxes o
altres productes valorats pel consumidor. També s’hi poden incloure jocs
d’atzar, com cartrons per rascar i aconseguir premis. Per exemple, Coca-
Cola va imprimir uns codis sota els taps dels seus refrescos de plàstic i els
consumidors podien comprovar si el número havia estat premiat a la pàgina
web.

Exemples de sorteigs promocionals: Jameson i Flor de Algodón

• La marca de begudes Jameson, amb l’objectiu d’augmentar el consum del seu whisky, va
organitzar una campanya promocional. Consistia a adjuntar a les ampolles una cartolina que
imitava les que es posen a les habitacions dels hotels amb el text “no molesteu”. A l’interior
de la cartolina hi havia tres fotos de diferents llars de foc d’habitacions d’hotel situades a llocs
espectaculars. El consumidor podia enviar un SMS per participar en el sorteig de dues nits
d’hotel en una de les habitacions de les imatges.

• La marca de colònia Flor de Algodón va sortejar la participació en la sèrie 7 vidas entre
aquells que es registressin al seu web. Per fer-ho calia introduir dades personals amb les
quals l’empresa podrà fer posteriorment altres campanyes promocionals.

• Targetes de fidelització: consisteixen a oferir recompenses per a clients
habituals. Per exemple, els programes de fidelització de les companyies
aèries en què et regalen vols nacionals o descomptes en lloguer de cotxes
o hotels quan has acumulat uns certs punts. L’objectiu és fomentar la
preferència de marca i persuadir el consumidor amb els regals extres que
poden aconseguir.

Eines de promoció per a intermediaris

Els intermediaris són els canals de distribució per on fem arribar el nostre producte
al consumidor final. Darrerament s’ha produït una concentració de canals de
distribució en gairebé tots els sectors, cosa que perjudica els fabricants, que perden
poder de negociació. Això, lligat a la competència creixent (més producte ofert
en el lineal), fa necessària la implantació d’estratègies comercials perquè els
distribuïdors es decantin per acceptar el nostre producte i destacar-lo en el punt de
venda.
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Les promocions permeten persuadir l’intermediari perquè treballi amb la marca
del fabricant, donar-li més espai al lineal, augmentar la rotació d’estocs...

Què hem de tenir en compte quan fem una promoció a distribuïdors?

• Que el producte tingui valor afegit (que es diferenciï de la resta per les seves
qualitats intrínseques o extrínseques: servei, garantia...).

• Cal que el producte sigui coherent amb la imatge del distribuïdor; per
exemple, una botiga de comerç just no acceptarà productes fabricats sota
condicions pèssimes per als treballadors encara que els proposin una pro-
moció en què es rebaixa el preu del producte al 50%.

• Cal que el fabricant ofereixi un marge de benefici per sobre de la resta de
fabricants o que ofereixi un marge semblant però amb valor afegit: garantia
més extensa, condicions de pagament flexibles, servei d’atenció al client 24
h...

• Els distribuïdors prefereixen els productes que atrauen la gent al punt de
venda i prefereixen les promocions que no representin gaires inconvenients
en el punt de venda (manipulació del producte, displays, punts, cupons...).

Algunes eines per fer la promoció amb els distribuïdors són:

• Concursos, mostres gratuïtes...

• Ampliar les garanties del producte.

• Descomptes si destaquen el producte d’alguna manera en el lineal o si fan
publicitat del producte al consumidor o si compren durant un cert període
de temps.

• Mercaderia extra gratuïta si destaquen un producte particular de la gamma
(sabor nou, mida nova), o bé si en compren una gran quantitat.

• Els podem oferir articles de publicitat amb el nom de la marca: calendaris,
bolígrafs, bloc de notes, para-sols...

• Compensacions econòmiques si efectuen certes accions acordades amb el
fabricant. Per exemple, aconsellar el nostre producte per davant dels de la
competència.

• Facilitar-los publicitat per al punt de venda, amb el cost a càrrec del fabricant.
Això estimula les vendes del distribuïdor i, de retruc, les del fabricant. Cada
vegada hi ha més publicitat al punt de venda, atès que hi ha una tendència
generalitzada a la compra compulsiva i el punt de venda és on es prenen
moltes de les decisions de compra.

Exemple de promoció dirigida a distribuïdors: Coca-Cola

Coca-Cola va citar els principals directors i comercials de Carrefour a la seva seu sense
comunicar-los de quin tipus de reunió es tractava. L’objectiu era mantenir la màxima
expectació. La sala de reunions es va convertir en un teatre. Es va fer un espectacle
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musical en què hi havia una decoració feta a partir d’uns nous envasos de Coca-cola
(packs) que la marca volia promocionar per tal de millorar la presència del producte en
el punt de venda. La lletra de la cançó es va fer expressament per destacar els avantatges
dels envasos nous. Tot seguit es va fer una presentació més seriosa dels envasos, un còctel
i es va oferir un regal: una guardiola en forma de llauna de Coca-Cola que simbolitzava
l’estalvi que comportava aquest tipus d’empaquetat per als distribuïdors.

Eines de promoció per a l’equip de vendes

Alguns exemples d’eines per a les promocions dirigides a l’equip de vendes són:

• Concursos: recompensen els venedors més hàbils amb viatges, diners...

• Diners en metàl·lic o regals si aconsegueixen col·locar els productes del
fabricant.

• Primes per aconseguir clients nous o per arribar als objectius.

• Distincions honorífiques: mencions emocionals o morals, reconeixements
per antiguitat o bona conducta o bon rendiment.

Exemple de promoció dirigida a l’equip de vendes: Motorola

La marca de telèfons Motorola va posar en marxa una campanya promocional per incentivar
la recomanació i la venda de telèfons Motorola. La campanya anava dirigida als venedors
d’una cadena de botigues de venda de telèfons mòbils. Per cada telèfon Motorola venut
rebien punts que podien ser canviats per entrades al cinema, telèfons i accessoris de
Motorola, cupons per a benzina i per a restaurants. A més a més, hi havia clients
misteriosos que regalaven targetes d’incentiu amb premis sorpresa als venedors que
haguessin recomanat la marca Motorola al client misteriós. Els resultats van ser molt bons.

2.6.3 Avantatges i limitacions de les promocions

Les promocions de disminució de preu generalment són molt efectives i augmen-
ten les vendes fins i tot dels productes complementaris (una disminució del preu
de la pasta fresca pot fer augmentar la demanda de les salses preparades). Les
promocions incentiven la prova del producte (ideal per a productes nous) i ajuden
a regular els alts i baixos de la demanda (especialment per a productes estacionals).

No obstant això, el fabricant ha de vigilar que la promoció que fa al distribuïdor
repercuteixi també en el consumidor. Alguns distribuïdors efectuen grans volums
de compra per després revendre a altres detallistes més petits que no tenen el
mateix poder de negociació (i, per tant, el fabricant està perdent marge, perquè
aquests detallistes no li compren a ell sinó al distribuïdor), i també cal anar amb
compte quan un distribuïdor compra molt de producte que de segur no ven durant
el període de la promoció i que aprofita per vendre’l més tard, quan el preu torna a
pujar. Una possible solució és crear productes per a promoció amb un packaging
especial.
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Les promocions per disminució del preu poden fer que el distribuïdor hi sigui molt
sensible. Val més oferir-li un valor afegit no monetari sempre que sigui possible.
En tot cas, una promoció no pot compensar la manca de qualitat del producte.

També cal tenir en compte que les eines de promoció no creen fidelitat de
marca, excepte les promocions amb targetes de fidelització. És a dir, serveixen
especialment per donar sortida a estoc o donar a conèixer un producte, però no
són tan útils per crear una vinculació cap a la marca a llarg termini.

2.6.4 Eficàcia de la promoció de vendes

Per tal que una promoció sigui eficaç haurem de concentrar els esforços en els
aspectes següents:

• Comunicar la promoció: cal que el públic la conegui. Cal coordinar les
accions de promoció amb publicitat o màrqueting directe per informar els
destinataris de l’existència de la promoció.

• Fer una promoció comprensible: les promocions complicades no funcionen.

• Crear una promoció incentivadora: el consumidor ha de percebre l’oferta
prou significativa perquè influeixi en la seva decisió de compra.

• Fer una promoció creïble: el consumidor o distribuïdor ha de pensar que el
benefici de la promoció és creïble i el pot aconseguir.

2.6.5 Planificació d’una promoció de vendes

Quan planifiquem una promoció hem de prendre decisions relatives als aspectes
següents:

• Públic objectiu de la promoció: podem fer una promoció massiva o reduïda,
per a tots els consumidors potencials del producte o només per a aquells que
compleixen certes característiques. Per exemple, un banc pot destinar una
promoció només als clients nous.

• Característiques de l’incentiu: cal decidir la magnitud de l’incentiu: si és un
descompte, de quin tant per cent es tracta? Si és una prima als venedors, de
quant? Quin regal? Quins premis donem al concurs? En tot cas, han de ser
suficients per motivar els destinataris perquè formin part de la promoció.

• Com promovem i distribuïm la promoció? El val descompte on el donem?
L’enviem per correu, el posem dins de l’envàs, l’oferim al catàleg? Com
informem de la promoció? Fem publicitat a la TV, fem màrqueting directe
i enviem butlletins a casa o enviem un correu electrònic personalitzat? Cal
escollir l’opció que maximitzi la difusió de la promoció.
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• Durada de la promoció: una promoció cal que sigui curta perquè els
resultats s’han de poder avaluar a curt termini i perquè perd interès a mesura
que passa el temps.

• Avaluació de la promoció durant i després de la campanya: si després de
fer la promoció veiem que la nostra quota de mercat augmenta vol dir que
hem aconseguit clients nous i la promoció ha estat eficaç. Podem avaluar si
la gent recorda la marca després de la promoció, la qual cosa indicaria que
ha augmentat la notorietat de marca. Tot això ho podem estudiar mitjançant
enquestes. Hem de fer una avaluació que tingui en compte:

– El comportament del consumidor: calcularem quina ha estat la respos-
ta pel que fa a l’augment de vendes.

– La reacció del canal (opinió sobre la promoció i compres que han fet).

– Una avaluació financera: calcularem el benefici de la promoció comp-
tabilitzant els costos extres que ha comportat: acumulació de més
estoc (distribuïdor), la complexitat d’oferir més producte, el transport
addicional i l’execució promocional al punt de venda, com hostesses
o cartells (fabricant).

– La gestió de la promoció: quin incentiu hem ofert? Era atractiu? Hi
ha hagut una bona coordinació entre fabricant, canal i consumidor?
Aquesta informació la podem recollir a partir d’enquestes dirigides
als consumidors i als intermediaris.

2.7 Relacions públiques

Les relacions públiques són una eina eficaç de comunicació centrada en el
cultiu de les bones relacions amb els diferents públics de l’empresa.

Les relacions públiques tenen com a objectiu establir relacions de confiança entre
l’empresa i el seu entorn per tal de garantir la credibilitat i crear la percepció d’una
imatge pública i un estat d’opinió favorables.

2.7.1 Objectius de les relacions públiques

Alguns dels objectius de les relacions públiques són:

• Oferir una bona imatge corporativa, coherent i contínua.

• Gestionar els rumors sobre l’empresa, les anècdotes o els esdeveniments
desfavorables.

• Obtenir una publicitat favorable.
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• Cultivar les relacions amb els accionistes de l’empresa i altres membres que
donen suport financer.

• Cultivar bones relacions amb institucions locals i nacionals, incloent-hi
relacions amb legisladors i funcionaris del Govern per tenir influència en
lleis i reglaments.

2.7.2 Eines de les relacions públiques

Com podem portar a terme les relacions públiques? A continuació esmentem set
d’algunes eines que s’engloben dins les relacions públiques:

Loreak Mendian, marca del País
Basc dedicada a la comercialització
de roba d’alta qualitat i dissenys
innovadors, va organitzar un festival
de cinema de surf a Donosti.

• Relacions amb la premsa o agents de premsa: crear i col·locar notícies en
els mitjans de comunicació per atraure l’atenció sobre un producte o servei.

– Podem enviar un comunicat de premsa sobre un producte nou, sobre
un aniversari de l’empresa o d’un producte, o bé sobre la creació d’un
esdeveniment especial. Per exemple, un festival de cine de surf a
Donosti organitzat per Loreak Mendian o una festa per celebrar el nou
llibre de Harry Potter. El fet d’informar els mitjans de comunicació a
partir de la creació de notícies s’anomena publicity.

• Esdeveniments especials: es tracta de fer actes que vagin en consonància
amb la imatge de marca que vol transmetre l’empresa. Per exemple, es
pot fer una conferència de premsa sobre les innovacions que presenta el
producte, una visita guiada per a membres de la premsa (visites a bodegues
de vi) o un viatge o activitats esportives (per exemple, Nike organitza
campionats itinerants de bàsquet).

• Comunicació corporativa: consisteix a crear una identitat corporativa a
partir de la creació de materials de comunicació per fer arribar al públic
meta:

– Butlletins, revistes, anuaris i cada vegada més materials audiovisuals
(CD-ROM o DVD de demostració). Per exemple, cada any La Caixa
de Pensions publica un anuari, i Mercedes Benz edita una revista
trimestral per a tots els consumidors de la marca.

– Material d’identificació corporativa: cartes, logotips, retolació corpo-
rativa per a edificis i vehicles per mostrar una imatge integrada.

• Actes amb institucions públiques: per exemple, el Dia de la Terra un
jardiner ofereix flors en un acte organitzat per l’ajuntament o els mercats fan
una degustació de productes biològics en col·laboració amb el consistori, o
bé la participació en la restauració de cases emblemàtiques de la ciutat.

• La web com a eina de comunicació: les pàgines web, més enllà de tenir
una funció de venda, en molts casos funcionen com un instrument de
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul
podeu trobar informació

sobre el funcionament
dels anuncis de Google

(Google Adwords).

comunicació en què es difonen els principis de l’empresa i les seves novetats.
Per exemple, l’empresa Danone no ven per Internet, però aporta informació
nutricional als usuaris, i Levi’s, més enllà de vendre-hi, ofereix consells
sobre com escollir un pantaló. La web permet molta agilitat en la gestió
de situacions de crisi, com la retirada d’un producte del mercat, i ofereix
explicacions sobre la situació i desmenteix rumors.

• Patrocini: són actes que volen donar a conèixer la cultura corporativa de
l’empresa i oferir una cara menys comercial de l’empresa, més connectada
amb el consumidor i la seva realitat. Aconseguim concretar la imatge de
la marca, revalorar el producte i la gestió empresarial, motivar la força
de vendes... Moltes empreses patrocinen actes als quals assisteixen els
consumidors, com ara el Mutua Madrid Open de tennis, patrocinat per la
Mutua Madrileña i Mercedes Benz, entre d’altres.

• Les fires i exposicions: la participació a fires del sector o la celebració
de jornades de portes obertes són oportunitats excel·lents per donar a
conèixer l’empresa. La presència a fires, tant nacionals com internacionals,
permet conèixer les tendències del sector, posar-nos en contacte amb clients
potencials i fer ressò de les darreres novetats de l’empresa.

La marca Swatch inverteix en el
patrocini d’esdeveniments esportius
per promoure imatge de marca. Des

de l’any 2002 patrocina les Swatch
Volleyball Beach Series, participant
en la medició de tots els temps dels

partits i creant nous models
especials per a cada competició.

2.8 Màrqueting directe

La publicitat, les relacions públiques i les promocions es destinen generalment a
gran quantitat de gent, especialment quan utilitzem mitjans com la televisió o la
ràdio.

El màrqueting directe prefereix una comunicació més directa. Es tracta de
comunicar-se directament amb el consumidor. És el màrqueting one-to-one,
que també pot ser interactiu.

Consisteix a seleccionar curosament el públic objectiu, concentrar-se en un
segment de mercat específic i escollir els consumidors que sabem que poden
ser receptius al nostre producte. És el màrqueting que busca una resposta del
consumidor directa, immediata i mesurable.

Cada vegada hi ha més empreses que escullen el màrqueting directe com a mesura
eficient per arribar al públic objectiu i construir relacions a llarg termini.

Hi ha empreses que integren en la comunicació directa un canal directe, com ara
Dell Computer, que interactua amb els clients per telèfon o Internet per tal de
dissenyar l’ordinador que satisfà les necessitats individuals de cada client. Els
consumidors fan la comanda directament a Dell, que s’encarrega de fer arribar
directament i d’una manera eficient l’ordinador a casa seva.
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2.8.1 Avantatges del màrqueting directe

Els avantatges del màrqueting directe per als consumidors són:

• Fàcil accés a molta informació en un horari ampli (web o telemàrqueting).

• Capacitat d’interactuar (decidir sobre les característiques del producte o
opinar).

• Respostes immediates.

Per als venedors comporta:

• Una eina excel·lent per cultivar la relació amb els clients. S’han creat nous
programes (els CRM, customer relationship management) per estructurar la
informació dels clients i vincular-la a les operacions de l’empresa. Permet
fer estudis sobre l’evolució de la despesa d’un client, les seves preferències...
Així coneixem el client i podem prendre decisions amb un risc més baix.

• Més flexibilitat per fer arribar una oferta o un producte nou al públic
objectiu.

• Més capacitat per dirigir-nos exclusivament als consumidors que formen
part del target, siguin nacionals o internacionals (Internet permet obrir
mercats geogràfics nous).

• Cost baix per fer arribar la comunicació als clients.

2.8.2 Eines del màrqueting directe

Alguns dels instruments que utilitzen les empreses per portar a terme el màrque-
ting directe són els següents:

• telemàrqueting

• màrqueting per catàleg

• màrqueting per correu postal

• màrqueting en línia (web, correu electrònic i xarxes socials)

• màrqueting de resposta directa per televisió (telebotiga, trucada a un telèfon)

• venda personal

• màrqueting via mòbil
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Escollim una eina o una altra del màrqueting directe, sempre necessitarem
una bona base de dades per arribar a posar-nos en contacte amb el client.
Aquest és el fonament del màrqueting directe.

Tenir una llista amb adreces de correu electrònic no és suficient per engegar
una campanya de màrqueting directe. Necessitarem una bona base de dades
integrada en un sistema CRM en què constin dades demogràfiques, geogràfiques,
psicogràfiques i de comportament dels clients potencials. A aquesta informació
afegirem l’historial del client amb l’empresa: volum de compres en mesos
anteriors, tipus de productes comprats, dades personals (edat, família, ingressos...),
proveïdors que té a l’abast i que representen la nostra competència... Aquesta
informació ens ajuda a planificar noves estratègies (ofertes, nous productes, valor
afegit...) i també la garantia d’una comunicació directa de baix cost.

Com obtenim la informació de les bases de dades? Moltes de les dades són dels
nostres clients existents, a qui haurem fet emplenar algun formulari per concretar
una venda anterior; altres dades les podem recopilar amb cupons de promocions,
regals segurs o sorteigs, assistència a fires, targetes de fidelitat... També hi ha la
possibilitat de comprar bases de dades a empreses privades.

Exemple d’estratègia per recopilar dades: Nestlé

L’empresa Nestlé, amb l’objectiu de recopilar dades, va organitzar la promoció “Con bolsas
y a lo loco”, en què sortejaven un val de 3.000 AC per gastar en roba i complements. Era
una promoció dirigida a dones. Per participar en el sorteig calia inscriure’s a la pàgina
web i convèncer dues amigues més perquè s’hi inscrivissin. La guanyadora obtenia el
val de 3.000 AC i dues amigues seves rebien 500 AC. Les noies eren recollides amb una
limusina per anar de compres juntes i gastar els diners a les botigues escollides. Les
dades recopilades van servir perquè l’empresa fes més campanyes promocionals entre
consumidores potencials.
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2.9 Màrqueting en línia

Hi ha una dita contemporània que afirma: “Si no ets a Internet és com si no
existissis”. Sembla que les empreses han entès que ser presents a Internet ja no
és una opció, sinó una obligació. Per això, actualment la majoria de les empreses
tenen una pàgina a Internet i despleguen un ampli ventall d’accions a les xarxes
socials per interactuar amb el consumidor final. És habitual que les empreses que
tenen pàgina web també tinguin xarxes socials com ara Facebook, Instagram o
Twitter. Escollir una xarxa o una altra dependrà del context de la comunicació, la
rapidesa d’interacció i el tipus de missatge a comunicar.

El màrqueting en línia comprèn aquelles accions de màrqueting dirigides
a comunicar l’empresa per mitjà de la seva pàgina web, les xarxes socials i
també les campanyes de màrqueting per correu electrònic.

2.9.1 Tipus de pàgines web

Tota empresa ha de tenir una pàgina web, tant per potenciar la seva imatge de
marca com per facilitar la venda.

Podem diferenciar entre dos estils de pàgines web:

• Pàgina web corporativa: està dissenyada per cultivar la fidelitat dels
clients, més que per vendre. Ofereix informació institucional, caracterís-
tiques dels productes, identificació de sucursals i fins i tot la subscripció a
butlletins informatius. L’objectiu és oferir informació als clients per aclarir
dubtes, mantenir-hi una relació estreta i generar interès envers la companyia.

• Pàgina web de màrqueting: aquest tipus de web ofereixen informació molt
detallada sobre els productes de l’empresa a partir d’interaccions amb el
catàleg de productes, animacions, vídeos... L’objectiu no és només informar,
sinó provocar la compra. Sovint, l’usuari hi pot trobar descomptes especials,
promocions per mitjà de cupons o bé amb ofertes temporals. Generalment
compta amb una botiga virtual on el consumidor pot fer compres.

També és important que la pàgina web actuï com un referent, de manera que
els usuaris trobin un valor afegit en visitar-la.

Exemple de web de màrqueting: Quiksilver

La pàgina web de Quiksilver (www.quiksilver.es), empresa dedicada a la venda de roba,
més enllà de vendre aquest producte, també ofereix altres recursos, com ara la visualització
de vídeos relacionats amb el surf, la previsió del temps per practicar aquest esport, últimes
notícies relacionades amb esports de muntanya, skate i surf, o la classificació d’esportistes
de surf, snowboard o skate.

La web corporativa de La
Fageda

L’empresa de làctics La Fageda
té una pàgina web corporativa
amb àmplia informació sobre els
seus orígens, els productes que
ofereix i la seva missió social.
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Quan creem o analitzem una pàgina web valorarem els aspectes següents:

• Context: organització i disseny de la pàgina. Cal dissenyar pàgines en les
quals sigui fàcil navegar. Això és conegut com usabilitat. L’objectiu és
aconseguir una navegació intuïtiva que faciliti l’accés a la informació que
se cerca.

• Contingut: pel que fa al contingut en format text, cal tenir en compte que
quan llegim en una pantalla tenim menys paciència que quan ho fem en
paper. Això vol dir que hem d’adaptar els tradicionals textos de paper a la
web. Necessitem un estil més directe. Cal anar amb compte quan introduïm
elements d’entreteniment a la pàgina web, com poden ser galeries de fotos,
jocs o vídeos, ja que poden fer més lent el funcionament si no existeix una
bona programació.

• Comunitat: formes en què fa possible la comunicació d’usuari a usuari.
Algunes empreses faciliten la creació de fòrums de discussió entre els seus
usuaris.

• Clientització: capacitat del web per adaptar-se a diferents usuaris o capa-
citat que té l’usuari de personalitzar-se el web. Per exemple, alguns portals
web com www.yahoo.com o www.hotmail.com permeten personalitzar els
continguts en funció de l’usuari que s’hi connecta.

• Comunicació: formes que faciliten la comunicació web-usuari i usuari-
web. És molt comú trobar un accés a l’enviament de correu electrònic, per
exemple.

• Connexió: grau en què el web es vincula a d’altres.

• Comerç: capacitat del web per fer transaccions comercials. Un dels
principals motius pels quals la gent no fa transaccions a la web és per la
manca de confiança. És imprescindible disposar de la possibilitat de fer
pagaments segurs.

L’empresa VeriSign assegura un
pagament segur per Internet. Permet
protegir les dades del comprador per

evitar-ne la falsificació.

Tenir una pàgina web genera certs avantatges. La creació d’una pàgina web com
a suport de comunicació permet:

• Donar informació precisa, constant i actualitzada dels serveis i productes de
l’empresa.

• Oferir informació addicional que pugui necessitar el client en el format de
preguntes freqüents (FAQ).

• Obtenir resposta dels clients sobre les accions de l’empresa mitjançant
qüestionaris en línia.

• Adaptar el contingut informatiu al tipus de client creant diferents perfils al
web.

• Obtenir informació dels visitants del web a qui considerarem possibles
clients futurs. Podem recopilar les dades a partir de formularis de registre,
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i si accepten rebre informació de l’empresa podem enviar-los informació
sobre promocions o esdeveniments organitzats per l’empresa.

• Obtenir informació sobre les pàgines més visitades del nostre web per poder
avaluar la idoneïtat dels continguts.

2.9.2 El posicionament en els cercadors

Més important que tenir una pàgina web és que el nostre públic objectiu sàpiga
que la tenim i que la visiti. Per donar a conèixer el nostre web és fonamental estar
indexat en els cercadors que hi ha a Internet. Els buscadors permeten localitzar
les pàgines web dins de la xarxa.

Alguns exemples de cercadors són Google o Yahoo, tot i que al nostre país un 90
% de la població utilitza Google per buscar informació.

L’objectiu de tota empresa és obtenir una bona posició en els cercadors per tal que
sigui fàcil que l’usuari accedeixi a la informació de la companyia.

El cercador Google és el més utilitzat
en el nostre país

Ara bé, de què depèn l’ordre en què apareix la informació en el buscador? Cada
buscador té la seva fórmula per decidir quines empreses surten al capdamunt de
la pàgina i quines resten pàgines enrere, però algunes de les pautes que tenen en
comú són:

• Tenen prioritat les pàgines que reben més visites: una pàgina amb un gran
nombre de visites equival a dir que és una pàgina que és útil per a molta
gent i, per tant, que deu tenir un contingut interessant.

• Com més vincles tingui una pàgina amb altres pàgines, més bona posició
tindrà en el cercador. Imaginem la pàgina web d’un hotel. Si la seva adreça
apareix en nombrosos blogs, agències de viatges, llistes de les oficines de
turisme en línia..., s’entendrà que és un hotel recomanat per molta gent i,
per tant, serà considerada com una pàgina útil.

• Les paraules clau adients: quan fem una cerca en un buscador introduïm
unes paraules clau. Tota pàgina web, en el seu codi, porta associades unes
paraules clau que identifiquen el seu contingut. Com més s’assemblin les
paraules clau de la nostra web amb les paraules clau introduïdes per l’usuari,
més amunt ens situarà el cercador.

En resum, per obtenir una bona posició en un cercador cal:

• Afavorir el trànsit cap al nostre web: donar a conèixer el web i provocar
que la gent hi entri; per exemple, creant promocions que només es poden
obtenir si s’entra al web. Podem publicar l’existència de la promoció en un
diari que llegeixi el nostre públic objectiu o en un mitjà exterior. En tots
dos casos farem constar l’adreça web en el missatge.

Podem donar a conèixer
la nostra pàgina web a
partir dels Google
Adwords. Trobareu més
informació sobre aquest
tema a la secció
“Annexos” del web del
mòdul.
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• Posar un enllaç cap al nostre web en altres pàgines. Això ho podem fer
establint relacions amb altres pàgines.

• Tenir una bona descripció de paraules clau en el nostre web.

2.9.3 Planificació d’una campanya de màrqueting per correu
electrònic

El baix cost de les campanyes de màrqueting per correu electrònic i l’accés
generalitzat de la població i en especial de les empreses a les noves tecnologies
ha permès que el màrqueting per correu electrònic es consolidi com a canal de
comunicació empresarial.

Es tracta d’un eina de màrqueting directe que permet alta flexibilitat, rapidesa i
baix cost.

Les campanyes de màrqueting per correu electrònic consisteixen a posar-
se en contacte amb els clients per proposar-los ofertes comercials, programes
de fidelització, butlletins de notícies...

La clau d’una bona campanya de màrqueting per correu electrònic rau en una bona
segmentació de la base de dades i de l’aportació de valor que té la proposta per al
consumidor final.

La gestió d’enviar els correus electrònics i controlar l’evolució de la campanya
la podem fer nosaltres o la podem externalitzar. La preparació del correu,
l’enviament i el lliurament d’un informe de resultats té un cost que pot oscil·lar
entre els 0,012 i els 0,018 AC per correu se’n fan menys de 100.000. A mesura que
la quantitat de correus electrònics augmenta, el preu per correu disminueix.

Com tota acció de màrqueting, una campanya de màrqueting per correu electrònic
requereix una planificació exhaustiva, una execució precisa i un seguiment continu.
Les etapes que es poden diferenciar en una campanya de màrqueting per correu
electrònic són les següents:

1. Planificació. Dins l’etapa de planificació haurem de determinar els objec-
tius de la campanya de màrqueting electrònic. Volem augmentar les vendes?
Volem donar a conèixer un acte de l’empresa? Volem donar a conèixer una
promoció?

2. Segmentació. Cal decidir el públic objectiu al qual ens dirigim i segmentar
la base de dades. Podem utilitzar variables de segmentació com l’edat, el
sexe, les zones geogràfiques dels clients, l’estil de vida, la renda...

3. Edició del missatge. Tots rebem molts correus electrònics a les nostres
safates d’entrada, i l’excés de quantitat fa que només en seleccionem els
que creiem que són interessants. Per això cal crear missatges atractius. Un
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text clar és fonamental per a la comprensió lectora, però abans que el text
cal buscar el títol que encapçalarà el camp “Assumpte”, que és el que fa
decidir-nos a obrir el correu electrònic.

En el cos del text cal jugar amb els espais per facilitar la lectura i no s’ha
d’abusar ni de les lletres majúscules (resten credibilitat) ni de les imatges
(poden donar problemes per carregar la pàgina). Sempre és necessari
adaptar el to del llenguatge al públic objectiu.

4. Test. Abans de fer un enviament massiu farem un test reduït per veure que
el missatge s’entén. Enviarem el missatge a una part del públic objectiu i
esperarem a veure com respon.

5. Distribució. En aquesta etapa distribuïm el missatge a tota la base de dades
segmentada. Es diu que dilluns i divendres no són bons dies per enviar
correus. Dilluns perquè encara ens estem posant al dia i divendres perquè
ja tenim ganes de marxar de la feina i centrar-nos en el nostre cap de setmana.
Així que sempre és millor de dimarts a dijous.

6. Seguiment i avaluació. Com en tota acció de màrqueting, cal fer-ne el
seguiment. Hi ha aplicacions informàtiques que ens ofereixen informació
sobre quants correus electrònics s’han obert, quants han estat retornats,
quants han contestat... Això ens ofereix dades per avaluar la campanya i
preveure correccions en accions futures. En general, la ràtio d’obertura d’un
correu és entre el 4 i el 8%.

2.10 Contractació de la comunicació

Qui s’encarrega de gestionar la comunicació interna i externa de l’empresa?
Per respondre aquesta pregunta cal fixar-nos en la seva mida. Generalment, en
les empreses petites la comunicació es crea i es difon a partir dels seus propis
mitjans. En companyies mitjanes, generalment es creen l’estratègia i el concepte a
comunicar, però l’execució és a càrrec d’empreses externes. En empreses de mida
gran, normalment es crea un brífing amb l’estratègia a seguir però es subcontracta
la resta del procés creatiu i executiu.

La subcontractació consisteix a escollir una agència publicitària, que pot
encarregar-se de la creació i l’execució de l’activitat de comunicació. A partir
dels objectius del brífing, proposa accions de publicitat, promocions o relacions
públiques i les executa, avaluant-ne l’efectivitat.

Normalment, una agència de publicitat té tres departaments:

• Departament creatiu: on es crea la campanya a partir de la informació del
brífing.

• Departament de mitjans: identifica el mitjà de comunicació més adient per
portar a terme la campanya de comunicació i compra els formats i espais
publicitaris.
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El paper de l’AEACP

L’Associació Espanyola
d’Agències de Comunicació

Publicitaria vetlla per promoure
l’activitat publicitària i defensar

la llibertat d’expressió i els
interessos dels professionals del

món de la publicitat. Entre els
seus associats hi trobem les
principals agències del país.

En la secció “Annexos”
trobareu un article sobre
D. Ogilvy, pioner del món

de la publicitat.

• Departament de comptes: prospecta nous clients i manté la relació amb els
clients actuals.

Citarem algunes de les agències més importants que treballen al nostre país,
algunes de les quals formen part de grups internacionals i d’altres treballen de
manera independent: McCann, Ogilvy, M&C Saatchi, SCPF, Sra. Rushmore,
Contrapunto BBDO, Schakleton...
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Introducció

Les empreses actuen en mercats que es caracteritzen per ser dinàmics i canviants,
apareixen competidors nous, augmenten els preus de les matèries primeres, la
competència fa promocions, etc. Aquesta situació fa necessària una planificació
contínua perquè l’empresa es pugui anar adaptant als canvis de l’entorn.

Qualsevol empresa, sigui quina sigui la seva dimensió, ha de planificar les seves
accions, és a dir, ha d’establir els seus objectius generals i ha d’orientar totes les
seves accions a la consecució d’aquests objectius.

Cada departament de l’empresa ha de contribuir, dins del seu àmbit d’actuació, a
la consecució dels objectius generals de l’empresa. Per això, a cadascuna de les
àrees funcionals de producció, comercialització, finances i recursos humans, se li
han d’assignar uns objectius que siguin coherents amb la planificació estratègica
o a llarg termini de l’empresa.

El pla d’empresa inclou diversos apartats entre els quals hi ha el pla de màrqueting,
que és l’objectiu d’aquesta unitat.

En l’apartat “Elaboració del pla de màrqueting” es contextualitza el pla de màr-
queting dins de la planificació estratègica de l’empresa. S’analitza la importància
de la planificació empresarial en les dimensions estratègica i operacional. Es
treballa del desenvolupament del pla de màrqueting com a una eina fonamental
de la planificació comercial de l’empresa i es concreten els seus continguts.

En l’apartat “Redacció i presentació del pla de màrqueting” s’estudia la
importància de la forma del pla de màrqueting i de la seva presentació. Es treballen
les eines i els recursos disponibles per donar la forma adequada al pla, tenint en
compte quina és la seva funció i el seu públic destinatari. A partir d’un cas concret
s’exemplifica el procediment de redacció i presentació del pla de màrqueting, la
qual cosa és molt útil per veure l’aplicació pràctica dels continguts més teòrics.

En l’apartat “Seguiment i control del pla de màrqueting” s’analitzen els
aspectes relacionats amb totes les accions que cal portar a terme per comprovar
l’aplicació del pla de màrqueting i el seguiment dels resultats. L’objectiu, en
aquesta fase del procés, és comprovar en quina mesura es van complint els
objectius previstos i quines mesures correctores s’han d’aplicar en cas que sigui
necessari. El control del pressupost destinat al pla de màrqueting també és una
qüestió important que s’ha d’anar fent a mesura que es desenvolupen les accions
previstes en el pla de màrqueting.

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

D’altra banda, us serà de molta utilitat observar el vostre entorn i el que fan les
empreses que hi actuen. Tot i que en el desenvolupament dels continguts hi ha
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diversos exemples de casos reals que pretenen exemplificar i fer més comprensible
el que s’explica, és una molt bona pràctica que vosaltres intenteu trobar altres
exemples per identificar els conceptes i les estratègies que s’apliquen.

Sovint tothom es veu capacitat per parlar de màrqueting i d’estratègies comercials,
però com a futurs professionals heu de procurar adquirir les competències que us
permetin utilitzar la terminologia precisa i adequada per expressar-vos amb rigor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Elabora el pla de màrqueting, seleccionant la informació de base del producte,
el preu, la distribució i la comunicació i relacionant entre si les variables del
màrqueting-mix.

• Caracteritza les etapes o fases del procés de planificació comercial i identi-
fica les utilitats del pla de màrqueting.

• Selecciona les dades o informació de base que serà objecte d’anàlisi.

• Realitza una anàlisi de la situació, tant externa com interna (DAFO),
utilitzant tècniques estadístiques i aplicacions informàtiques.

• Relaciona entre si les variables que intervenen en les polítiques de màr-
queting, obtenint conclusions rellevants per a la definició de plans de
màrqueting.

• Estableix els objectius que es pretenen aconseguir i escull les estratègies de
màrqueting més adequades per assolir-los.

• Estableix les accions de polítiques del producte, el preu, la distribució i la
comunicació i les seves relacions.

• Elabora el pressupost, especificant els recursos financers i humans que es
requereixen per dur a terme les polítiques previstes i el temps necessari per
a la posada en pràctica del pla.

• Redacta i presenta el pla de màrqueting, utilitzant les eines informàtiques
adients.

2. Realitza el seguiment i control de les polítiques i accions comercials establertes
en el pla de màrqueting, avaluant el seu desenvolupament i el grau de consecució
dels objectius previstos.

• Estableix els procediments de seguiment i control de les polítiques del pla
de màrqueting.

• Valora/argumenta la necessitat de control i seguiment de les decisions i
accions del pla de màrqueting per a la millora continuada i l’eficiència del
pla de màrqueting.

• Actualitza la informació obtinguda en el procés de control de les accions
de màrqueting, utilitzant les aplicacions i sistemes d’informació, el SIM, el
CRM i d’altres.



Polítiques de màrqueting 8 Pla de màrqueting

• Calcula les ràtios de control de les accions del pla de màrqueting a partir de
la informació obtinguda d’altres departaments, de la xarxa de venda i del
SIM.

• Compara els resultats obtinguts amb els objectius previstos en el pla de
màrqueting, determinant les desviacions produïdes si és el cas.

• Proposa mesures correctores per reparar les desviacions i els errors comesos
en l’execució de les polítiques i accions comercials.

• Elabora informes de control i avaluació del pla de màrqueting, recollint la
informació obtinguda en el procés de seguiment, les desviacions detectades
i la proposta de mesures correctores.
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1. Elaboració del pla de màrqueting

En l’elaboració dels diferents plans d’empresa i, concretament, en l’elaboració del
pla de màrqueting el client ha de ser el centre de les decisions de l’organització.
Això no vol dir que hàgim de deixar de banda els altres dos agents del mercat en
ordre d’importància, com són la competència i el clima socioeconòmic.

En el context actual, les necessitats del client han de ser el motor de la tasca
planificadora d’una empresa. Conèixer-les permetrà a l’empresa satisfer-lo, és
a dir, igualar o superar les seves expectatives respecte al producte o servei. Si es
planifica en la direcció de fidelitzar els clients satisfets, es podrà assegurar la seva
rendibilitat i l’èxit empresarial.

La gestió empresarial ha anat evolucionant des de l’enfocament cap a la producció
fins a l’enfocament cap al màrqueting, tot i que encara hi ha empreses que cometen
l’error de càlcul de centrar-se en la producció, corrent el risc d’iniciar una etapa
de declivi.

Exemple d’evolució de la gestió empresarial: de la producció al màrqueting

Durant la dècada dels 80, IBM, després d’haver estat l’empresa productora de
computadores líder del mercat, es va oblidar de la satisfacció del client. El fet d’estar vivint
un període d’opulència, en el qual ho venien tot, els va portar a desenvolupar productes que
no tenien cap relació amb el que el mercat necessitava. Mentre això passava a IBM, Steve
Jobs, des d’Apple, i Bill Gates, des de Microsoft, feien tot el contrari: ser uns visionaris,
anticipar-se a les necessitats del client i desbancar el gegant de la informàtica fins al
moment.

Així doncs, quan l’important és produir un 30% més l’any, en comptes de satisfer
un 30% més els clients, les vendes del producte poden començar a descendir. Per
tant, si una empresa vol maximitzar beneficis, només ho podrà aconseguir tenint
com a objectiu la satisfacció dels seus clients.

Les empreses tenen dos tipus de clients ben diferenciats:

• els clients que esdevindran els consumidors finals del producte

• els clients distribuïdors, que actuaran d’intermediaris

Aquesta segona tipologia és tan important com la primera, especialment en
mercats on el canal de distribució té molta força. Per consolidar l’èxit, cal procurar
fidelitzar tant els clients finals com els compradors que actuen d’intermediaris.

Fidelitzar un client suposa per a l’empresa consolidar vendes amb un cost
menor que el que suposa haver de captar un nou comprador. Les empreses han
de reconvertir el procés comercial d’atreure-vendre-perdre client en un procés
molt més rentable que segueixi les etapes d’atreure-vendre-satisfer-fidelitzar
el client.

En definitiva, un client fidel realitzarà compres amb més freqüència, més compres

Client és la persona física o
jurídica que realitza la
transacció comercial
denominada compra.
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creuades, recomanarà l’empresa a nous clients, no requerirà tanta inversió en
publicitat i, amb el temps, perdrà sensibilitat al preu. Qui no vol clients fidels
i feliços?

1.1 La planificació com a procés vital de l’empresa

Segons William H. Newman, planificar és el gran repte de decidir avui el que
farem demà. Per tenir èxit en la planificació és necessari realitzar un exercici
inicial d’anàlisi i de reflexió i tenir una ment oberta, previsora, imaginativa, astuta
i prudent.

W.H. Newman i l”Academy of Management’

El Dr. Newman fou el primer professor d’Empreses i Negocis a la Universitat de Columbia,
des de 1949 fins al 1978. Va ser cofundador de l’Academy of Management el 1936. En la
actualitat, aquesta acadèmia és una de les societats més importants del món pel que fa a
la formació i la investigació de la gestió i direcció d’empreses.

En la planificació estratègica i tàctica de l’empresa, ja sigui gran, mitjana o petita,
hi ha diferents documents formals a desenvolupar. Entre ells destaquem:

• el pla de negoci,

• el pla estratègic i

• el pla de màrqueting.

Evidentment el grau d’exhaustivitat en el desenvolupament de la planificació
estratègica estarà directament relacionat amb la grandària de l’empresa. En aquest
sentit, les grans empreses multinacionals segurament hauran d’elaborar diferents
plans estratègics en funció del mercats on operen i amb uns terminis de previsió
més llargs. En canvi, les petites i mitjanes empreses (pimes) hauran de planificar
tenint en compte un entorn més immediat i uns terminis més curts.

Per què planificar? Hi ha diferents motius pels quals una empresa ha de dedicar
esforços i recursos a l’acció de planificació. Però és un esforç recompensat amb
escreix. Aquests motius pels quals val la pena planificar són:

• La previsió i la planificació donen avantatge davant els canvis imprevistos,
les incerteses o les sorpreses inesperades a què s’enfronta l’empresa.

• La planificació obliga la direcció a dissenyar uns sistemes de control que
permeten una vigilància més sistemàtica de l’entorn i que generen fonts
d’informació que permeten a la direcció de l’empresa justificar i encertar
en les seves decisions.

• La revisió periòdica a què s’ha de sotmetre tot pla de l’empresa permet a
l’organització ser més flexible i adaptable als canvis.
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En aquest sentit, la planificació és un procés d’interiorització permanent de
coneixement que permet a la direcció de l’empresa visionar els diferents escenaris
als quals ha de fer front, afavorint així la seva capacitat d’adaptació i el seu
desenvolupament.

La planificació de màrqueting comporta també els següents beneficis per a
l’empresa:

• Millora la coordinació i la revisió de les activitats programades per assolir
els objectius marcats.

• Identifica els canvis i desenvolupaments que es poden esperar.

• Augmenta la predisposició i la preparació de l’empresa cap al canvi.

• Minimitza les respostes no racionals davant fets inesperats.

• Millora la comunicació entre els membres que han d’executar el pla.

• Obliga la direcció de l’empresa a pensar de forma sistemàtica en el futur.

• Permet ajustar millor els recursos disponibles a les oportunitats de negoci.

• L’enfocament sistemàtic per part de la direcció condueix a nivells més
elevats de rendibilitat sobre la inversió.

1.1.1 Pla d’empresa o de negoci

El pla de negoci és un document d’entre 30 i 100 pàgines que tota organització
empresarial ha de confeccionar abans d’iniciar la seva activitat per tal de descriure
els objectius operacionals i financers globals de l’empresa.

El pla de negoci o pla d’empresa és la síntesi d’un procés de planificació
inicial que permet analitzar la viabilitat tècnica, econòmica i financera
d’una idea empresarial, definir el model de negoci i l’estratègia a seguir i
determinar la imatge que l’empresa vol projectar.

L’objectiu final del pla de negoci és convertir l’oportunitat de negoci en un
projecte empresarial concret. La seva elaboració és responsabilitat dels promotors
de la idea i els motius pels quals s’elabora són els següents:

• Identificar l’oportunitat de negoci i iniciar l’activitat, per gestionar i plani-
ficar la posada en marxa de la nova organització i per tenir una guia dels
objectius, prioritats i fites a què cal arribar.

• Estimar el seu cost i els resultats econòmics, analitzant-ne la viabilitat
tècnica, econòmica i financera.
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• Captar inversors. Pràcticament totes les entitats financeres, fons d’inversió
o inversors privats demanaran a l’emprenedor que presenti o lliuri el pla
d’empresa.

• Sol·licitar subvencions. Alguns organismes públics també demanaran un
pla de negoci per tenir accés a ajuts o a un finançament en condicions
favorables, o per tenir accés a un viver o una incubadora d’empreses.

• Planificar el creixement o consolidació del negoci

En definitiva, es tracta d’analitzar si la idea de l’organització pot esdevenir una
empresa rendible.

El pla d’empresa ha d’incloure els següents apartats:

1. Resum executiu

2. Índex

3. Presentació dels promotors

4. Model de negoci

5. Descripció de la idea i de l’oportunitat de negoci

6. Estudi de l’entorn i del sector

7. Estudi de mercat

8. Pla de màrqueting

9. Pla de producció o d’operacions

10. Pla de compres

11. Pla d’organització i recursos humans

12. Pla econòmic i financer

Resum executiu

El resum executiu és el document, d’una o dues pàgines com a màxim,
que ha de sintetitzar en un llenguatge planer, clar i sense retòrica la idea
de negoci.

Ha d’incloure tots els aspectes més rellevants del pla d’empresa i ha de ser breu,
clar, concís i de fàcil comprensió. No hauria d’excedir les dues pàgines.

El resum executiu és la carta de presentació del pla d’empresa i ha de ser prou
atractiu perquè l’inversor, el director d’un banc, un soci potencial, l’administra-
ció... decideixin continuar llegint el document i s’interessin pel projecte.

És recomanable redactar el resum executiu al final, quan el pla d’empresa ja estigui
acabat, i ha d’incloure la informació següent:
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• Breu presentació de l’empresa

• Oportunitat de negoci: explicar en què consisteix el negoci, quina necessitat
cobreix, quina solució planteja. Cal definir si hi ha mercat per a aquest
negoci i la grandària del mercat.

• Definició del producte o servei que permet aprofitar l’oportunitat detectada.
Cal destacar els factors de diferenciació i el seu avantatge competitiu.

• Tecnologia: breu descripció dels avantatges/beneficis que aporta la tecnolo-
gia emprada.

• Expectatives i previsions de creixement, així com el finançament que
necessita l’empresa i el rendiment esperat del negoci.

• Equip promotor: qui lidera el projecte? Experiència i coneixements dels
socis. Aquest és un dels punts que més valoren els inversors.

• Fites, patentsi reconeixements: qualsevol tipus de reconeixement, fita,
premi, subvenció i distinció assolida ha de ser inclosa en aquest apartat. I
també si hi ha alguna aliança tant per al conjunt del negoci com per a una
part (proveïdors, distribuïdors i productors, entre d’altres).

Índex

L’índex de continguts s’incorpora després del resum executiu.

L’índex ha de recollir, de forma jerarquitzada, els diferents apartats del
contingut i la paginació.

L’objectiu de l’índex és facilitar la lectura i la localització ràpida dels diferents
apartats del pla d’empresa.

Presentació dels promotors

Es tracta de presentar l’equip que vol fer realitat la idea de negoci. L’objectiu
és convèncer el públic objectiu del pla d’empresa (inversors, banc, futurs socis,
Administració...) que els responsables del projecte dominen tots els aspectes del
negoci i són capaços de fer que tingui èxit.

S’ha d’incloure un breu resum de l’historial acadèmic i professional de les
persones clau i explicitar l’heterogeneïtat, la complementarietat i la idoneïtat del
perfil dels membres per al desenvolupament del projecte.

Tant els inversors, com el banc, els futurs socis o l’Administració valoraran
l’equilibri i les capacitats de l’equip, així com l’existència d’un objectiu comú.
També es valorarà el fet de tenir la distribució de la propietat ben definida i
acceptada.
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Es recomana no incloure més d’un terç de pàgina per a cada membre i afegir com
a annexos els curriculum vitae complets dels socis promotors.

Model de negoci

Definir el model de negoci és determinar com seran els fonaments i les columnes
de l’empresa.

El model de negoci ha de descriure què s’oferirà al mercat, com es farà, a
qui es vendrà, com es vendrà i de quina forma es generaran ingressos. Ha de
ser un model senzill i fàcil d’implementar.

Exemple de model de negoci; el tipus "esquer i ham"

Un model de negoci tradicional és el que es coneix com a “esquer i ham”, que va fer servir
la marca Gillette. Varen decidir regalar als soldats que anaven a la guerra les seves fulles
d’afaitar i els varen “enganxar” tenint en compte que el negoci estava en la venda de fulles,
que eren cares.

Alguna cosa semblant fan les operadores de telefonia mòbil quan regalen el telèfon per,
després, cobrar pels serveis. També passa el mateix amb el negoci de les càpsules de
cafè: les màquines tenen un preu poc rellevant perquè el que genera els ingressos a llarg
termini és la venda de càpsules. El que és interessant en aquest model és aconseguir
generar negoci recurrent.

Descripció de la idea i de l’oportunitat de negoci

La descripció de la idea de negoci ha d’explicar com es va originar, de què
tracta i a quin públic objectiu es dirigeix.

Si la idea és un producte o servei renovat o evolucionat, cal parlar dels seus
antecedents, i si es tracta d’un producte nou, cal explicar per què és interessant.
En qualsevol cas, cal assenyalar quins tipus de clients demanaran el producte
o servei, ressaltar els aspectes innovadors, destacar els factors fonamentals de
diferenciació i els factors potencials d’èxit i, finalment, indicar les accions que
s’han de desenvolupar per a la protecció de la idea.

Estudi de l’entorn i el sector

En aquest apartat del pla de d’empresa cal descriure i analitzar el
macroentorn i el microentorn en què l’empresa desenvoluparà la seva
activitat.

Els factors del macroentorn poden influir en les decisions i els resultats de l’orga-
nització. Entre aquests es poden destacar els factors legals, polítics, econòmics,
tecnològics, ecològics, demogràfics, socials i culturals que envolten els diferents
sectors de l’economia. Són factors que l’empresa no pot controlar, però que
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exerceixen una influència significativa per assolir l’èxit de l’estratègia empresarial.
És important identificar aquests factors per tal d’intentar aprofitar les oportunitats
i preveure possibles amenaces.

Del microentorn, l’àmbit de l’entorn més pròxim a l’activitat habitual de l’empre-
sa, diferenciem entre clients i consumidors, intermediaris, competència i proveï-
dors el conjunt dels quals conforma el sector o la branca d’activitat econòmica a
què pertany l’empresa.

Aquest apartat del pla de negoci ha d’identificar les característiques del sector:
concentració, dispersió, barreres d’entrada/sortida, volum de facturació, existèn-
cia de productes substitutius, regulació, permisos per operar en el sector, canals
de distribució i perspectives o tendències de futur del sector.

El benchmarking és el procés d’obtenir informació útil que ajudi una
organització a millorar els processos. La informació s’obté mitjançant
l’observació d’altres institucions o empreses que s’identifiquin com les
millors, o suficientment bones, en el desenvolupament d’aquelles actuacions
o processos objecte d’interès.

El benchmarking no significa espiar la competència o simplement copiar, el seu
objectiu és aconseguir la màxima eficàcia per aprendre dels millors i ajudar
l’empresa a moure’s des d’on es troba fins a on vol arribar.

D’altra banda, cal fer una anàlisi de benchmarking i identificar clarament els
competidors tant nacionals com internacionals, incloent en aquesta categoria no
només aquells que tenen una oferta anàloga, sinó també aquells que poden oferir
productes substitutius i/o aquells actors que hi poden entrar ràpidament una vegada
s’ha obert el camí (competidors potencials). Per a l’anàlisi dels competidors és
convenient identificar: tipus d’accionistes, estratègia competitiva seguida, mercats
i quota, facturació, cartera de productes, etc. Per obtenir informació d’aquestes
empreses es poden revisar les memòries i els estats financers, pàgines web, diaris,
premsa especialitzada, registres i anuaris d’empreses, entre d’altres.

Els principals proveïdors del sector són un altre dels elements que cal analitzar per
identificar possibles concentracions, etc. Es recomana fer entrevistes, enquestes,
reunions...

Estudi de mercat

L’objectiu d’aquest apartat del pla de negoci és proporcionar informació empírica
que demostri que hi ha un públic potencial que té una necessitat que o bé no està
coberta, o bé es pot satisfer millor.

L’estudi de mercat serveix per descriure el mercat i acotar-lo, és a dir,
concretar el nínxol al qual ens volem dirigir.

En l’apartat “Anàlisi de les
oportunitats de mercat” de
la unitat “Màrqueting
estratègic” es detallen els
factors del macroentorn i
del microentorn de
l’empresa.
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Per desenvolupar aquest apartat del pla d’empresa s’han de respondre preguntes
sobre el mercat, entès com el conjunt de persones a les quals ens dirigim, com ara:
quina grandària té, on es localitza, perquè compraria en nostre producte, com i
quan compra, quin és el seu poder adquisitiu...

Es poden obtenir dades quantitatives parlant amb els compradors potencials i
analitzar de forma rigorosa la informació que s’obté. També poden ser un punt
de partida les estadístiques oficials (INE, Idescat, CNMC, ONTSI, Ministeri de
Cultura...), els informes d’algunes entitats financeres, consultores o associacions.

Per últim, és necessari fer estimacions de les unitats o serveis que s’han de vendre.
Aquestes estimacions han de ser realistes, cal evitar inflar-les o sobredimensionar-
les per tal de fer quadrar els comptes.

Pla de màrqueting

El pla de màrqueting, dins del pla de negoci o pla d’empresa, s’utilitza com a eina
de planificació per definir els objectius, les estratègies i les accions previstes per
assolir els objectius comercials. Així doncs, el pla de màrqueting és el resultat de
la planificació comercial.

El pla de màrqueting és el document que recull la formulació dels objectius
i estratègies de màrqueting, juntament amb la determinació del pressupost
d’ingressos, despeses i beneficis esperats.

En el pla de màrqueting es descriu la manera que ha triat l’empresa per dur a
terme les activitats de màrqueting, tot buscant l’equilibri entre la satisfacció de
les necessitats del client i l’obtenció de beneficis per a l’empresa.

Les variables a partir de les quals es configura la política de màrqueting de
l’empresa són: producte, preu, comunicació i distribució.

Amb relació al producte o servei, cal d’especificar en què consisteix i quines
necessitats cobreix, així com les especificacions tècniques, les innovacions, les
característiques distintives i l’estratègia de futur.

Quant als preus, s’ha de concretar la política de preus que seguirà l’empresa i el
sistema per determinar-los.

Respecte a la política de comunicació, s’han d’especificar les accions de comu-
nicació previstes amb relació a les promocions, les campanyes publicitàries, les
relacions públiques o la imatge de marca.

Finalment, pel que fa a la distribució, s’ha d’explicar com ho farà l’empresa per
fer arribar els productes o serveis al mercat, és a dir, identificar els canals de
distribució i comercialització que s’utilitzaran i es faran. Si es tracta de canals
propis, cal descriure amb detall el punt de venda i la seva ubicació.
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Pla de producció o d’operacions

Un cop definit el que es vol fer, és el moment d’explicar com es farà. L’estimació
de les vendes que s’hagi fet aportarà la informació de partida sobre les capacitats
de producció o operatives que es necessiten i sobre els recursos necessaris, tant
materials com humans.

El pla d’operacions resumeix tots els aspectes tècnics i organitzatius
relacionats amb l’elaboració dels productes o la prestació dels serveis. Es
descriuen els productes o serveis, els processos, el programa de producció,
l’aprovisionament i la gestió d’estocs.

El pla d’operacions sol incloure els punts següents:

• Localització de l’activitat, criteri de selecció de l’emplaçament, cost, llo-
guers, fiances, reformes, etc.

• Descripció tècnica del producte o servei

• Descripció dels processos productius i de les operacions

• Maquinària o instal·lacions necessàries

• Polítiques de subcontractació, aliances o acords de col·laboració. Definir
criteris i què aportaran.

• Identificació de proveïdors. És convenient definir la política de pagaments.

• Logística de compres i distribució. Previsions.

• En el supòsit d’utilització de tecnologia, cal explicar el tipus de tecnologia
o coneixement diferencial emprat i les seves propietats.

• Cronograma de l’activitat i calendari d’execució

El cronograma
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Un cronograma és una eina bàsica per a l’organització d’un projecte que consisteix en
la descripció de les activitats o tasques d’un projecte en relació amb el temps en què es
desenvoluparan. Per tant, per elaborar un cronograma cal determinar amb precisió quines
són aquestes activitats, d’acord amb els recursos materials, el temps disponible i l’equip de
persones que se’n farà càrrec.

Actualment hi ha diverses aplicacions digitals que permeten elaborar cronogrames molt
visuals. En qualsevol cas, ha d’incloure una llista de tasques o activitats amb les dates
previstes per a l’inici i el final de cadascuna.

En aquest punt també és convenient fer una descripció de les inversions i de les
despeses necessàries per iniciar i desenvolupar l’activitat. En el cas d’empreses
productives, cal detallar el procés productiu; en empreses de serveis és important
detallar l’aprovisionament dels productes, estocs, logística, ubicació dels centres,
capacitats...

Pla de compres

Seleccionar i negociar millor amb els futurs proveïdors té una influència directa
en el preu final dels productes o serveis i en la seva qualitat.

El pla de compres és la concreció dels materials necessaris per
a la producció i/o comercialització dels productes o serveis que
ofereix l’empresa, així com dels proveïdors, els criteris per seleccionar-
los, les condicions de compra que s’han negociat i les necessitats
d’emmagatzematge.

En aquest sentit, s’ha de descriure:

1. Quines necessitats tenim, en quina quantitat, en quin moment i a quin preu,
donant especialment importància als productes estratègics, fonamentals per
a l’empresa.

2. Quins proveïdors seleccionem, tenint en compte el preu, la qualitat i el
servei, i tenint en compte que sempre és millor mantenir dos proveïdors
per a una mateixa necessitat.

3. Definir el sistema de control de proveïdors per fer el seguiment de les
comandes realitzades i els albarans rebuts.

Pla d’organització i recursos humans

En aquest punt, cal concretar els aspectes relatius tant a l’estructura organitzativa
com a la planificació dels recursos humans de la nova empresa. Així, s’han de
definir els següents aspectes:

• L’organigrama: establir les dependències jeràrquiques de les persones que
participaran inicialment en el projecte.
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• Els llocs de treball necessaris, així com les funcions i els perfils més adients
per començar i desenvolupar l’activitat.

• La selecció i contractació dels treballadors.

• La política salarial i la distribució dels beneficis entre els socis.

• Aspectes legals: s’aconsella, com a punt de partida, que qualsevol persona
que tingui accés al pla d’empresa, a informació interna de l’empresa ..., signi
un acord de confidencialitat.

Pla econòmic i financer

El pla econòmic i financer és l’apartat del pla d’empresa que recull tota la
informació de caràcter econòmica i financera del projecte. Aquesta àrea ens
serveix per determinar la viabilitat econòmica del que volem encetar i ens ajuda a
analitzar les condicions de rendibilitat, solvència i liquiditat necessàries per portar-
lo a terme.

Dins del pla econòmic s’avaluen aspectes com ara:

• La inversió inicial del projecte

• La manera d’accedir als recursos financers posteriors

• Les previsions de vendes i consum

• Les despeses d’explotació

• Ajuts, subvencions i/o préstecs ens poden beneficiar

• Com fem front a les pèrdues

• El mètode per preveure els guanys

L’anàlisi de tots aquests subapartats té com a objectiu donar una visió a mitjà-llarg
termini de l’estat de comptes que tindrà l’empresa i de la seva rendibilitat.

1.1.2 Pla estratègic

El pla estratègic és el document que planteja les línies estratègiques de l’empresa a
mitjà termini. Es troba a mig camí entre el pla de negoci i el pla de màrqueting. Ha
de marcar les directrius i el comportament per fer que una organització assoleixi
les aspiracions que s’han reflectit en el seu pla de negoci.

El pla estratègic és el document que dissenya les línies estratègiques
generals de l’empresa que han de guiar la gestió estratègica de totes les
divisions i àrees funcionals, per a un horitzó de planificació temporal d’entre
tres i cinc anys.

Xarxa Emprèn

En el web de la Xarxa Emprèn hi
podeu trobar molts recursos i
informació útils per als
emprenedors:
www.inicia.gencat.cat/inicia/cat.

Pla d’empresa i pla
estratègic

El pla d’empresa defineix el
destí del negoci, el pla estratègic
el replanteja i l’actualitza amb
les estratègies i propostes que
donaran valor afegit a
l’organització.
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Podeu ampliar informació
sobre els conceptes

estratègics a la unitat
“Planificació estratègica”
d’aquest mateix mòdul.

En el moment de definir el pla estratègic d’una empresa i redactar-lo, s’han de
determinar els conceptes estratègics següents:

• Missió: és el concepte que explica quina és la raó de ser de l’empresa. Infor-
ma del que l’empresa es proposa dur a terme, centrant-se en el present. Per
exemple, Mercadona defineix la seva missió com: “Construir un projecte de
creixement sostenible i compartit per satisfer els cinc components de tota la
Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona: el cap, el treballador, el
proveïdor, la societat i el capital”.

• Visió: és la imatge futura que vol aconseguir l’empresa, definida per la
direcció general de l’empresa. Allà cap on es proposa anar.

• Valors: són la base en la qual es fonamenten les decisions clau d’una
empresa. Amb relació als valors, una empresa pot valorar la importància
del medi ambient, mostrar un sentit ètic, ser conservadora o ser arriscada.

• Objectius: són les fites, resultats i metes que l’empresa vol assolir. Aquests
objectius han de ser mesurables, assequibles i programats en el temps i
han de cobrir totes les àrees crítiques de l’empresa, com el màrqueting, la
producció, els recursos humans i les finances.

• Estratègia: és la manera com l’empresa distribueix els recursos per assolir
els objectius fixats, en el marc de la visió i la missió de l’empresa.

• Polítiques: delimiten el camp d’acció de les estratègies. Són guies d’ac-
tuació per a la selecció d’alternatives estratègiques que esdevenen accions
reals.

Exemple de pla estratègic: el cas del grup Bon Preu

El Grup Bon Preu és una empresa familiar catalana del sector de l’alimentació, dirigida per
la família Font i Fabregó, que ja desenvolupava l’activitat comercial a principis del segle XX.
El 1974 es va obrir al públic el primer establiment a Manlleu i el 1988, el primer hipermercat,
l’Esclat, a Vilafranca del Penedès. En l’actualitat compta amb més de 150 establiments a
Catalunya i dona feina a més de 4.000 treballadors, amb la línia de supermercats Bonpreu,
els hipermercats Esclat i les benzineres Esclatoil. El seu pla estratègic inclou:

• Missió: el grup Bon Preu és una organització catalana de caràcter familiar compromesa amb
els ciutadans i amb el seu territori que ha orientat la seva activitat al mercat català amb l’anhel
de ser útil i donar la màxima satisfacció en el dia dia dels ciutadans clients quant a preu, servei
i qualitat de producte.

• Visió: cerca la creació de riquesa a curt i llarg termini amb la voluntat de concórrer
al desenvolupament sostenible de l’entorn on porta a terme la seva activitat, mitjançant
l’aplicació de criteris ètics i empresarials. En aquest sentit, treballa per millorar la seva voluntat
de servei i de creixement, el qual li permet arribar a tot el territori per conèixer de primera mà
les necessitats que tenen en tot moment els seus clients.

• Valors:

– Honestedat i confiança: ser sincer en tot, admetre els propis errors, respectar i complir
les normes internes del grup.

– Voluntat de servei: aconseguir una excel·lent atenció tant als clients interns com
externs.

– Desenvolupament professional: voler millorar les aptituds i capacitats professionals,
amb igualtat d’oportunitats entre homes i dones, per assumir nous canvis i reptes.
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– Actitud positiva: actuar de forma constructiva i amb voluntat de millorar i aportar
solucions.

– Consciència d’equip: tenir clara la pertinença a un equip i posar els objectius d’equip
per sobre dels individuals.

– Pragmatisme i eficiència: tenir sentit comú, idees clares, aconseguir resultats de forma
ràpida i econòmica.

Els objectius, l’estratègia i les polítiques del Grup Bon Preu es fonamenten en el fet
d’adaptar-se bé al que vol el consumidor. No es tracta de tenir un producte molt barat que
no valgui res i s’hagi d’acabar llançant, sinó proposar qualitat a un preu molt competitiu,
que no sobrepassi una línia vermella de qualitat i que el faci interessant al consumidor per
guanyar la seva confiança.

En aquest sentit, el Grup Bon Preu busca diferenciar-se dels competidors a través del
nivell de qualitat. No utilitza la marca pròpia com a primer preu –el preu més barat de
cada família d’articles-, sinó que ofereix una qualitat igual que la del líder de la família en
qüestió, amb un preu de venda al públic un 30% més econòmic.

D’altra banda, en aspectes d’innovació està molt subjecte al que pugui fer el fabricant. Qui
millor coneix els productes i la demanda del consumidor és el fabricant, que és qui marca
la incorporació de nous productes i canvis de tendència en el consum. El Grup Bon Preu
va de bracet amb el fabricant i amb alguns fins i tot hi col·labora.

1.1.3 Pla de màrqueting

El pla de màrqueting és el document que permet definir els objectius, les
estratègies i les accions de màrqueting. Depèn directament del pla de negoci i està
clarament condicionat per les directrius marcades pel pla estratègic de l’empresa.

El pla de màrqueting es desenvolupa a un nivell inferior respecte del pla de negoci
i del pla estratègic. Mentre que el pla de negoci té com a punt de partida el
negoci en si mateix, el pla de màrqueting parteix del consumidor per arribar al
negoci. L’objectiu del pla estratègic és proporcionar una direcció més concreta
i específica sobre com l’empresa ha de desenvolupar les seves estratègies per
aconseguir els seus objectius financers globals i, tot plegat, en un termini de
referència més curt.

1.2 Definició, característiques i utilitat del pla de màrqueting

La planificació de màrqueting és un procés sistemàtic que permet a les empreses
identificar i avaluar qualsevol oportunitat de màrqueting que permeti assolir els
objectius de l’organització, així com detectar aquelles amenaces potencials que
podrien bloquejar la seva consecució.
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El pla de màrqueting és un document escrit en el qual, després d’haver
realitzat certes anàlisis i estudis previs, es defineixen de forma sistemàtica
i estructurada els objectius de màrqueting de l’empresa per a un període de
temps concret, així com les estratègies i accions per assolir aquests objectius,
especificant els costos i beneficis esperats així com els procediments de
control davant de possibles desviacions.

D’aquesta definició en destaquen quatre característiques:

• És un document escrit.

• El seu contingut està sistematitzat i estructurat.

• Defineix els camps de responsabilitat.

• Estableix procediments de control.

En general, els plans de màrqueting cobreixen períodes d’un any, coincidint
amb l’any fiscal de l’empresa, i abracen tots els productes comercialitzats per
l’organització. Hi ha diferents tipus de plans de màrqueting amb funcions
diferents i complementàries entre si. Són:

• Pla de màrqueting general

• Pla de màrqueting per al llançament de nous productes

• Pla de màrqueting per a la introducció a nous mercats

Els dos últims cobreixen períodes de fins a cinc anys i tenen com a objectiu ser
aprovats i entrar a formar part de pla anual de màrqueting de l’empresa.

La persona responsable de liderar el procés d’elaboració del pla de màrqueting és
diferent, lògicament, d’acord amb les dimensions de l’empresa:

• Empresa molt petita: el responsable és el mateix gerent.

• Petita i mitjana empresa (pime): el responsable és el director comercial o
de màrqueting.

• Gran empresa: els responsables són el director de producte, per a la
realització del pla per a la seva línia de productes, i el director de màrqueting,
per a la preparació del pla general de màrqueting.

Evidentment, abans d’executar el pla de màrqueting anual, ja sigui general o
per línies de productes, ha deser aprovat per la gerència o la direcció general
de l’empresa. És per aquest motiu que el pla de màrqueting, com la resta de
plans anuals, ha d’estar confeccionat a finals de novembre, ja que el mes de
desembre és per a la presentació i circulació del pla entre els directius i els diferents
responsables que no hagin participat en la seva elaboració.

Els avantatges d’elaborar un pla de màrqueting són molts. En destaquem els
següents:
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• Obliga a fer un estudi previ exhaustiu, que proporciona un coneixement
complet dels fets que afecten l’empresa i dona prioritat als fets objectius.

• Assegura la presa de decisions comercials i de màrqueting amb un enfoca-
ment sistemàtic.

• És un instrument de coordinació que facilita la coherència entre els diferents
plans de l’empresa.

• Facilita la coordinació entre els departaments de l’empresa que han de dur
a terme accions conjuntes.

• Com que fixa objectius concrets, facilita el seguiment del pla d’acció, la
seva valoració i l’aplicació d’accions correctives, si calen.

• El fet de fer-ne un cada any genera un historial de les polítiques i plans
de màrqueting que garanteix una línia comuna de pensament, tot i que els
responsables puguin ser diferents.

Si volguéssim trobar algun inconvenient al pla de màrqueting seria que obliga a
disposar d’una informació completa de l’entorn, del mercat i dels competidors, la
qual cosa no sempre és fàcil d’aconseguir.

1.3 Procés d’elaboració del pla de màrqueting

L’inici del procés per elaborar un pla de màrqueting s’ha de produir uns mesos
mesos abans de la seva execució. Per tant, el procés s’inicia quan encara s’està
executant el pla de l’exercici del moment. I l’avaluació del pla vigent pot donar
idees de com enfocar el nou pla de futur.

Els passos que s’han de seguir en aquest procés d’elaboració són els següents:

1. Formació de l’equip: el lideratge en l’elaboració del pla de màrqueting de-
pèn de les dimensions de l’empresa. Com més gran sigui, més possibilitats
hi ha de disposar de personal especialitzat. L’èxit o el fracàs del projecte
depèn de la creativitat, la imaginació, la formació, la capacitat d’adaptar-se
als canvis, l’encert a l’hora de resoldre problemes, la presa de decisions o
el potencial de treball en equip de les persones qui hi participen. Un bon
director de màrqueting sap involucrar les persones que han d’implementar
el pla, per sentir que participen i són responsables de l’èxit del pla. Les
reunions periòdiques per dissenyar el pla són necessàries per al traspàs
d’informació sobre l’evolució del procés i per obtenir l’ajuda i el compromís
de cada participant.

2. Definició del tema: és la part més important del procés, ja que determina tot
el treball que es desenvolupi a posteriori. El tema pot ser el llançament d’un
nou producte, com per exemple el llançament d’una nova cervesa “zero”, de
molt baix valor energètic, per cuidar la línia i la salut. En aquesta definició
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A l’apartat “Redacció i
presentació del pla de
màrqueting” d’aquesta
unitat s’aprofundeix en

aquest aspecte de la
redacció del pla de

màrqueting.

hauríem de destacar les principals característiques del producte, aquelles
que el fan únic i diferent.

3. Cerca d’informació: la recollida d’informació permet imprimir rigor
científic al pla de màrqueting. Per a la seva elaboració cal fonamentar-se en
dades i fets. Per exemple, les xifres de vendes fins al moment, les opinions
dels clients, les investigacions de mercat...

4. Elaboració del pla: si se segueixen totes les fases del procés de forma
disciplinada, realista i flexible, es pot elaborar un pla de màrqueting complet
i fàcil de posar en pràctica. Tenir clara l’estructura del pla ajuda a concretar
les accions de forma més exacta i pertinent, reduint el marge d’error.

5. Revisió del text: la coherència ha d’estar present en tots els continguts que
s’interrelacionen en el pla de màrqueting. En aquest sentit, les activitats
descrites en el pla d’acció han de ser coherents amb l’estratègia i els
objectius. El conjunt ha de ser harmònic. Evidentment, la presentació ha
de ser impecable i la redacció, clara, concreta i sense errades.

6. Mantenir la empatia amb el consumidor: el pla pot elaborar-se de forma
impecable si es tenen en compte els seus aspectes tècnics i estructurals, però
no servirà de res si es descuida el consumidor i les seves necessitats. Hem de
ser capaços de marcar una diferència positiva en la vida de les persones que
compraran el nostre producte o servei. Sentir i pensar com ell per ajudar-lo
a viure una mica millor. Només així serem capaços de generar i incrementar
les vendes dels producte o serveis objectes del pla.

1.4 Estructura del pla de màrqueting

El pla de màrqueting és fruit d’un procés estructurat de planificació. Aquest procés
adaptatiu i permanent evoluciona de la forma següent:

1. Obtenció de dades per analitzar la situació actual de màrqueting

2. Anàlisi de la situació del màrqueting

3. Desenvolupament dels objectius, estratègies i plans d’acció de màrqueting
amb un suport financer

4. Elaboració d’un document que reflecteixi els continguts del pla

5. Execució de les accions recollides en el pla de màrqueting

6. Control i avaluació del progrés cap a l’assoliment dels objectius

7. Ajustament de les accions, si es detecten desviacions

Tot i que amb relació al nombre d’etapes, els plans de màrqueting poden presentar
variacions, en essència, amb un nom o amb un altre, tots acostumen a distingir les
etapes proposades per Marian Burk Wood (2003). Són aquestes:
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1. Anàlisi de situació

2. Anàlisi externa

3. Anàlisi interna

1.4.1 Anàlisi de situació

L’anàlisi interna i externa de l’empresa se sol fer mitjançant la matriu DAFO, que
serveix per determinar i comprendre millor les fortaleses, debilitats, oportunitats
i amenaces a les quals s’enfronta l’empresa.

La figura 1.1 mostra els factors que s’han d’analitzar del microentorn i del
macroentorn.

Figura 1.1. Factors del microentorn i del macroentorn

En el pla de màrqueting s’ha d’exposar per escrit quina és la situació de l’empresa
amb relació al seu context ambiental, tant del microentorn com del macroentorn,
per concretar-ho en la mateixa anàlisi DAFO i esbrinar com es poden millorar els
resultats.

Així, per exemple, una empresa que detecti una rotació molt alta dels càrrecs
directius, uns índexs decreixents de satisfacció dels clients i beneficis més baixos,
que sens dubte són debilitats, pot trobar una sortida fent que els venedors dediquin
més temps a la gestió de les queixes i a l’atenció personalitzada per incrementar
la satisfacció dels clients.

El procés d’anàlisi de l’entorn ha de ser sistemàtic i permanent, sense deixar-ho
de fer mai. I el pla de màrqueting, com que no és un document estàtic, pot i ha
de ser actualitzat constantment per tal de reflectir els avenços i les oportunitats
i amenaces que poden sorgir.

Les principals fonts per a l’anàlisi de l’entorn que s’han de considerar en l’elabo-
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ració de l’anàlisi de la situació, com a primera part del pla de màrqueting, són:

Fonts internes:

• Fitxers i bases de dades de l’empresa (dades de vendes, indicadors financers,
quota de mercat, captació, retenció i rotació de clients, línies de productes,
etc.)

• Personal de l’empresa (suggerències i opinions dels venedors i altres treba-
lladors)

• Registres de servei al client (queixes i comentaris dels consumidors)

• Informes d’investigació de màrqueting (estudis previs del mercat, enquestes
de satisfacció dels consumidors, etc.)

Fonts externes microambientals:

• Panells de consumidors

• Proveïdors d’investigació

• Publicacions, pàgines web, bases de dades, conferències i reunions

• Productes i pàgines web de la competència, literatura

Fonts externes macroambientals:

• Agències públiques oficials i governamentals

• Publicacions acadèmiques i professionals, pàgines web, estudis i investiga-
cions generals

• Mitjans de comunicació

• Distribuïdors, proveïdors, socis i altres agents rellevants

L’anàlisi de la situació d’un pla de màrqueting ha de començar ubicant el lector
en el temps i en l’espai, començant per explicar quina és la informació fonamental
del pla, la seva raó de ser. Per exemple: “Aquest és un pla de màrqueting elaborat
per al llançament del nou detergent per a la roba Slight, previst per al mes de febrer
del proper any, a tot el mercat nacional”.

Seguidament, s’inicia la descripció de la situació des de la perspectiva macroeco-
nòmica, mostrant per què aquest context ofereix una oportunitat per a l’empresa.
Per tant, cal començar analitzant els aspectes de l’anàlisi externa, per avançar
de forma gradual cap a aspectes més propers al producte objecte del pla de
màrqueting.
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Anàlisi externa

El pla de màrqueting ha de reflectir l’anàlisi d’una sèrie molt àmplia de factors i de
tendències relacionats amb la demografia, l’economia, l’ecologia, la tecnologia, la
política, el marc legal, la societat i la cultura.

L’any 2015 els pronòstics més optimistes sobre la taxa d’atur esperada a l’Estat espanyol
per a finals de 2016 se situaven per sota del 20%. Una millora amb relació als anys
anteriors, però, en tractar-se d’una dada alta, no és el reflex d’un problema conjuntural que
es pugui solucionar amb l’incipient creixement econòmic, sinó que es tracta d’un problema
estructural no resolt.

Moltes de les dades necessàries per a l’anàlisi externa les trobarem en els Pressu-
postos Generals de l’Estat (PGE), en els quals s’inclou el quadre macroeconòmic
que el Govern presenta per als propers tres anys, amb dades sobre el PIB, el
consum privat, la inversió, els índexs de preus al consum, les taxes d’importacions
i exportacions, les taxes d’atur, el dèficit pressupostari...

La investigació de l’entorn de l’empresa té com a objectiu fonamental detectar les
possibles oportunitats i amenaces que s’han de considerar en el pla de màrqueting.

Exemple d’anàlisi de l’entorn

Imagineu-vos que sou els responsables d’elaborar el pla de màrqueting d’una empresa
dedicada al disseny, la fabricació i la comercialització de roba íntima i de bany femenina.
Considerant l’entorn de les empreses tèxtils al mercat espanyol i global, al gràfic trobareu
les amenaces i oportunitats que es podrien identificar.

Després d’analitzar el gràfic, podríem dir que l’exportació representa una oportunitat per
a aquesta empresa i que els problemes de subministrament de cotó d’àmbit mundial
representen una amenaça. En detecteu d’altres?

Els factors que cal tenir en compte a l’hora d’analitzar l’entorn extern i detectar-hi
possibles oportunitats i amenaces són els següents:

• Tendències demogràfiques: en el cas d’empreses de productes de consum,
han d’observar les característiques de la població (sexe, edat, ètnia, religió,
educació, ocupació, mida de la llar, etc.) i tendències en aspectes com la

INE

L’Institut Nacional d’Estadística
(www.ine.es) pot ser un recurs
molt útil per analitzar les
tendències demogràfiques del
mercat espanyol i català.
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natalitat, la mortalitat o les migracions. Les empreses adreçades a mercats
industrials, en canvi, han de tenir en compte aspectes com la creació de
noves empreses, els indicadors de rendibilitats de les empreses a les quals
s’adrecen o les característiques organitzacionals.

• Tendències econòmiques: es tracta d’analitzar totes les variables econòmi-
ques que poden influir en el comportament del consumidor, les empreses,
els productes i els mercats, tant a nivell local, regional, nacional i, fins i
tot, internacional. També s’han de conèixer la renda, l’endeutament i la
utilització de crèdit tant d’empreses com de consumidors, per determinar la
seva capacitat d’acció, en els primers, i la seva capacitat de compra, en els
segons.

• Tendències ecològiques: en aquest punt del pla de màrqueting el responsa-
ble ha d’estudiar i descriure tres aspectes fonamentals. El primer, la disponi-
bilitat de matèries primeres; en segon lloc, els recursos energètics (ambdós
elements són imprescindibles per a l’activitat de l’empresa) i, finalment,
els diferents aspectes mediambientals que poden afectar l’organització de
l’empresa a causa de les restriccions legals o derivades de la mateixa opinió
pública.

• Tendències tecnològiques: estem vivint una revolució digital que ho està
canviant tot i afecta tots els aspectes de l’empresa, també el màrqueting
mix. Aquesta revolució ha generat multitud d’oportunitats, però també
amenaces (com, per exemple, els problemes de seguretat). L’aplicació de
noves tecnologies genera innovació, i la innovació genera negoci.

• Tendències politicolegals: els directius de màrqueting han de respectar tant
les lleis nacionals com internacionals per no tenir problemes de distribució
dels seus productes. També han d’estar atents als canvis polítics, ja que
sovint desencadenen canvis en les prioritats legals i reguladores.

• Tendències socioculturals: la diversitat cultural, la cultura popular, els
valors i les creences o els estils de vida (cada vegada més saludables) poden
generar també grans oportunitats i amenaces per a les empreses. El procés
sobiranista a Catalunya ha generat una gran oportunitat de negoci que han
sabut aprofitar empreses productores de tot tipus d’articles amb l’estelada
o els símbols de la cultura catalana.

• Anàlisi de la competència: si els directius de màrqueting són capaços
d’anticipar-se a les accions de la competència, seran capaços d’elaborar
plans de màrqueting més pràctics. Així, han d’identificar els competidors
actuals, les possibles fonts de competència, les quotes de mercat i els
avantatges competitius de cada rival. Però el que pot ser més útil per tal
de definir la millor estratègia de màrqueting és analitzar al detall la reacció
dels consumidors davant de les estratègies de la competència. Per exemple,
si algú vol entrar en el mercat de l’alta cafeteria, s’haurà d’enfrontar
a Starbucks, una marca establerta i amb un posicionament de lideratge
absolut.
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• Anàlisi del mercat: el pla de màrqueting ha d’incloure una descripció
detallada del mercat al qual vol adreçar el producte o servei. El procediment
és el següent:

1. En primer lloc, s’ha de determinar la zona geogràfica, que pot ser
un gran territori o, si es considera necessari, una zona més precisa
i detallada, com per exemple una ciutat.

2. Després s’han d’identificar els mercats en funció dels productes co-
mercialitzats i les necessitats que cobreixen.

3. Seguidament, s’ha de descriure el mercat en funció dels aspectes
demogràfics dels consumidors, utilitzant variables com el sexe, l’edat,
el nivell educatiu, la mida de la família o l’estat civil. Aquest tipus
d’informació es pot trobar a partir de diferents agències estadístiques
nacionals (com l’Institut Nacional d’Estadística) i internacionals (com
l’ONU, les Nacions Unides o la CIA). També s’haurà de tenir en
compte que:

– En el cas que el mercat al qual es vol dirigir una empresa siguin
altres empreses, els directius de màrqueting poden utilitzar
diferents sistemes de classificació industrial que hi ha al món, com
els oferts per l’Agència Estadística de la Unió Europea.

– Amb relació als mercats organitzacionals, és interessant reflec-
tir en el pla de màrqueting dades com el tipus i el nombre d’em-
preses, les seves xifres de vendes, el seu nombre de treballadors
o els mercats als quals serveixen.

– Finalment, també és interessant reflectir en el pla la dinàmica i els
canvis que es poden produir en el mercat, com la xifra de vendes
i la quota de mercat pròpies actuals i futures.

• Anàlisi del consumidor: després d’analitzar el mercat, el responsable
del pla de màrqueting ha de determinar les necessitats, el comportament
del compra i les actituds dels consumidors individuals o organitzacionals.
Aquesta anàlisi permet, després, definir millor l’estratègia mes efectiva per
satisfer les necessitats del mercat objectiu. Els directius de màrqueting
no només han de comprendre els seus mercats i els factors ambientals
que influeixen en el consumidor, sinó també saber posar-se en el lloc del
consumidor i descobrir com aquest veu les empreses que actuen en el mercat.
Diferenciem dos tipus de consumidors:

– En relació amb el consumidor individual, el pla de màrqueting ha
de reflectir les seves necessitats, les característiques demogràfiques,
els factors que influeixen en la seva decisió de compra (cultura, classe
social, família, cicle i estil de vida, etc.) i l’on, quan, com i per què
compra.

– Pel que fa als consumidors organitzacionals, el responsable del pla
ha de determinar aspectes com qui pren les decisions i qui les pot
influenciar, la mida de l’organització, la seva quota de mercat, la seva
xifra de vendes i altres dades econòmiques, quina relació i nivell d’exi-
gència manté amb els seus proveïdors i quines són les seves necessitats
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i pautes de comportament a l’hora de comprar. Només sabent tot això
dels consumidors potencials, es pot generar un avantatge competitiu i
reforçar, així, les relacions amb els clients.

Anàlisi interna

Durant el procés d’anàlisi interna, els responsables de màrqueting han de detectar
les debilitats i les fortaleses, des del punt de vista comercial i de màrqueting. Es
tracta de veure el que des de l’empresa s’ha fet, si s’ha fet bé, i el que s’ha de
fer per avançar en la direcció pretesa per l’organització. Els aspectes interns que
s’han d’analitzar són:

• Missió: és la declaració de l’objectiu fonamental de l’empresa. Conèixer-
la amb profunditat ajuda els directius de màrqueting a prendre decisions
encertades sobre les estratègies i plans de màrqueting a desenvolupar.
En el pla de màrqueting cal preguntar-se com es pot generar valor per
als consumidors i altres agents relacionats per avançar cap a la direcció
adequada.

• Recursos: no són il·limitats, és per això que els directius han de mirar de
repartir-los de forma equilibrada i curosa per assolir els objectius marcats.
En el pla de màrqueting s’han de reflectir les capacitats, les aptituds, la
formació i l’actitud de l’equip humà. També la situació i les possibilitats
financeres de l’empresa, la informació amb què compta o ha de comptar
l’empresa per prendre decisions o el nivell d’aprovisionament i de compro-
mís per part dels proveïdors. Només realitzant aquesta anàlisi exhaustiva
i completa, els responsables de màrqueting poden detectar els problemes i
els punts forts que poden afectar la planificació, l’execució i el control de
les estratègies i accions de màrqueting.

• Ofertes: en aquest punt toca fixar-se en les característiques de l’oferta actual
de béns i serveis de l’empresa. Es tracta de veure quines línies de productes
s’ofereixen i a quins segments de consumidors van dirigides. També s’ha
d’analitzar la seva antiguitat, l’evolució de les vendes i la participació de
cada línia sobre el total de vendes de l’empresa. A banda de totes aquestes
dades quantitatives, els directius han de determinar també com es relacionen
l’oferta de l’empresa amb la missió i els recursos disponibles, per tenir una
percepció més clara de les debilitats i fortaleses i identificar-les en el pla de
màrqueting, per afrontar amb èxit les decisions de futur.

• Resultats anteriors: per tenir una visió global i poder detectar millor
fortaleses i debilitats, és bo analitzar l’històric de vendes i de beneficis i
la seva evolució al llarg dels anys. Amb el mateix objectiu, també es pot
avaluar l’aplicació i el resultat d’estratègies i plans de màrqueting anteriors,
l’evolució sobre captació i manteniment dels clients i els costos que se’n
deriven.

• Relacions amb altres empreses: el pla de màrqueting ha d’apuntar les for-
taleses o debilitats esdevingudes per la relació amb proveïdors, distribuïdors



Polítiques de màrqueting 31 Pla de màrqueting

o socis de l’empresa. Els directius de màrqueting s’han de preguntar si els
costos derivats d’aquesta relació són adequats i proporcionats. També si hi
ha alguna relació de dependència perillosa o quin nivell de coneixement i
experiència poden aportar.

• Claus per a l’èxit i indicadors d’avís: no tots els aspectes de l’entorn intern
són iguals en ordre d’importància. L’èxit del pla de màrquetig resideix en
saber detectar els factors clau que poden ajudar a consolidar la missió de
l’empresa i obtenir bons resultats. I per controlar aquests factors clau s’ha
de definir i realitzar un seguiment dels principals indicadors que els afecten
de forma directa.

Exemple d’indicadors d’avís

L’estratègia de Mercadona és oferir sempre preus baixos i apostar per les marques del
distribuïdor. Els indicadors per controlar aquests dos factors clau són, entre d’altres, els
costos de transport i emmagatzematge i l’existència de conflictes amb els fabricants amb
els quals es relaciona per produir les marques pròpies.

Exemple d’anàlisi DAFO d’una botiga de mascotes

Imagineu-vos que heu d’obrir una botiga de mascotes a Sant Celoni.

Respecte a l’anàlisi externa observeu que hi ha inestabilitat política a causa d’unes
eleccions nacionals que poden comportar un canvi de govern i, en conseqüència, possibles
canvis en la legislació sobre la venda de mascotes. Haureu d’analitzar els programes de
cada partit per preveure possibles mesures i adaptar el local.

Una altra dada a tenir en compte en l’anàlisi externa és la venda il·legal d’animals de
companyia a través de la xarxa. Aquests negocis il·legals venen mascotes a un preu per
sota del de mercat, sense control ni garanties. S’emporten una important quota de mercat
i haureu de tenir en compte aquesta competència il·legal en la vostra futura estratègia de
posicionament.

Per altra banda, els índex macroeconòmics mostren com està millorant la situació
econòmica, tot i que encara no s’ha arribat al nivell de benestar d’abans de l’inici de la crisi.
Això és positiu per al vostre negoci, ja que està demostrat que en períodes de bonança
econòmica, augmenta la demanda d’animals de companyia.

El possible canvi de govern i de normativa sobre la venda de mascotes no és negatiu del
tot per al vostre negoci. La vostra filosofia, missió i visió empresarial es troben molt en la
línia de l’enduriment de les condicions de venda de mascotes per tal de buscar el benestar
dels animals.

Voleu dissenyar unes instal·laciones modernes, amb ambients agradables i campanyes de
sensibilització perquè la venda de mascotes no es vegi només com un negoci. A més,
us voleu posicionar com a líders entre els veritables amants dels animals i voleu marcar
tendència.

En relació amb l’anàlisi interna, el barri on ubicareu la botiga és una zona on hi ha moltes
famílies joves, de classe mitjana o mitjana-alta, amb una actitud molt pronaturalesa i la
zona està envoltada d’àmplies zones verdes.

Per l’experiència laboral d’un dels socis, l’equip humà té una gran actitud 2.0 i posareu
en marxa una sèrie d’accions a la xarxa: veterinari en línia, atenció al client molt activa
en xarxes socials, botiga virtual actualitzada a l’instant i creació d’un blog amb continguts
específics que aporten valor a la imatge de marca.

Per contra, sou conscients de que els animals vius suposen una dedicació intensa de temps
i despeses de manteniment, ja sigui en electricitat, per recrear els hàbitats naturals dels
animals, personal, per cobrir unes atencions que seran pràcticament de 24 hores al dia i
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7 dies a la setmana, eliminació de residus d’origen animal, despeses veterinàries, etc. A
més, els animals petits, com els peixos, ocells o rosegadors, tenen una esperança de vida
curta. Haureu d’oferir uns preus molt competitius i dissenyar una estratègia de comunicació
d’ofertes fluida i constant entre els vostres clients.

Després de realitzar una anàlisi exhaustiva de la situació interna i externa, obseveu els
resultats de l’anàlisi DAFO a la taula 1.1.

Taula 1.1. Resultats de l’anàlisi DAFO

Anàlisi interna Fortaleses Debilitats

• La botiga està situada en
l’entorn on resideix el públic
objectiu i amb una gran
quantitat de clients potencials.

• Caldrà aconseguir una alta
rotació del producte.

• Actitud molt positiva del
personal.

• Elevats costos de
manteniment.

• Serveis en xarxa i presència
a internet.

Anàlisi externa Oportunitats Amenaces

• La recuperació econòmica
suposa un augment de la
compra de mascotes.

• Inestabilitat política que pot
provocar canvis legislatius en
la venda de mascotes.

• Enduriment de la legislació
de venda de mascotes, en
consonància amb la filosofia
de la botiga.

• Existència d’un mercat
clandestí de mascotes a la
xarxa.

1.4.2 Segmentació, selecció del mercat i posicionament

En els últims anys, s’han imposat dues tendències que obliguen els responsables
de màrqueting a dissenyar estratègies de màrqueting diferenciat en detriment del
màrqueting massiu. Aquestes dues tendències són:

• Fragmentació i diferenciació dels mercats

• Augment de la pressió competitiva

Per aquest motiu, és molt important dins del pla de màrqueting:

1. Enfocar correctament la segmentació del mercat

2. Seleccionar els mercats objectius idonis

3. Definir i aplicar el posicionament més adequat per diferenciar-se de la
competència

Només així, el responsable del pla de màrqueting serà capaç de dirigir els recursos
cap a aquells segments que ofereixin més oportunitats de negoci o a aquells
que no estiguin coberts per la competència. Inclús podrà dissenyar accions



Polítiques de màrqueting 33 Pla de màrqueting

personalitzades, tractant els consumidors de forma individualitzada i adaptant
l’oferta comercial a cadascun, si és necessari.

Exemple de màrqueting personalitzat

Alguns exemples de màrqueting personalitzat (en anglès, one to one) són les campanyes
de diferents productes que ofereixen la possibilitat d’incloure el nom de persones a l’envàs
de tota la vida. D’aquesta manera, les empreses augmenten la visibilitat de la marca i, en
conseqüència, les vendes, ara que sembla que la publicitat tradicional no és tan efectiva
com anys enrere. Imatge: tiagobenevides

Segmentació del mercat

La segmentació de mercats pot definir-se com el procés d’agrupació de consu-
midors similars dins d’un mercat d’acord amb les seves necessitats, els seus
hàbits o actituds de forma que puguin ser identificats i accessibles a través de
les estratègies de màrqueting.

Selecció del mercat objectiu

Els directius de màrqueting han d’aplicar aquest procés de segmentació en el curs
del seu pla de màrqueting en tres fases:

1. Selecció del mercat: l’anàlisi externa del mercat fet en l’apartat d’anàlisi de
la situació del pla de màrqueting permet als responsables del pla analitzar al
detall el mercat per eliminar aquells segments que puguin complicar-ne la
viabilitat. Els motius que porten a eliminar un segment de mercat poden
ser que aquest realment no necessiti el producte en qüestió, la distància
geogràfica, la manca de capacitat de compra, els aspectes ètics, etc.

2. Selecció de l’enfocament de la segmentació: en aquest punt, el responsa-
ble del pla de màrqueting ha d’identificar segments de grups de consumidors
que presentin alguna assemblança entre si i reaccionin de la mateixa manera
davant d’una acció de màrqueting. Per exemple, una empresa que fabriqui
bolquers pot diferenciar els següents segments: el dels pares primerencs, el
dels pares amb nens de dos anys o més, que es comencen a plantejar treure
el bolquer, el dels pares que volen posar banyadors d’un sol ús i, finalment,
el de persones adultes amb incontinència. Així, a l’hora de segmentar s’han
d’utilitzar les variables que es creguin oportunes, ja siguin demogràfiques
(sexe, mida de la llar, renda, ocupació, nivell educatiu, religió, etc.),
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geogràfiques (país, regió, ciutat, hàbitat, clima, etc.), psicogràfiques (estils
de vida, interessos o activitats) o comportamentals (beneficis esperats, ús
que faran del producte, lleialtat a la marca, orientació tecnològica, estatus
d’usuari). En el cas de segments de mercats organitzacionals només es
tenen en compte les variables demogràfiques (indústria, mida, antiguitat,
estructura de la propietat), les geogràfiques i les comportamentals (en
aquestes dues últimes es tenen en compte els mateixos aspectes que en el
consumidor final).

3. Avaluació dels segments per a la seva elecció: un cop es tenen els
segments definits, el responsable del pla ha d’avaluar quins resulten més
o menys atractius per a l’empresa. En aquest sentit, ha de tenir en compte
aspectes com, primerament, la capacitat de cada segment per generar vendes.
En segon lloc, la capacitat de l’empresa per esdevenir líder d’aquell segment.
En tercer lloc, la capacitat de cobrir les necessitats del segment amb els
recursos disponibles. I finalment, les amenaces i restriccions ambientals de
cada segment. Després d’aquesta primera anàlisi, el responsable del pla ha
de classificar els segments, escollir els més adequats i definir l’estratègia
d’entrada que utilitzarà en cadascun.

Posicionament

És el moment de decidir una estratègia global de posicionament que permeti
diferenciar el producte dels de la competència, a partir d’atributs i característiques
que els consumidors valorin especialment. La intuïció pot funcionar a l’hora de
descobrir aquests atributs clau tan valorats pels consumidors, tot i que la manera
més efectiva d’aconseguir-ho són les dades objectives que només la investigació
de màrqueting pot oferir.

El pla ha de determinar la diferència significativa, aquell atribut únic i irrepetible
per a un segment d’un mercat que estigui ben valorat pels consumidors i que sigui
diferent del que utilitza la competència. A més, aquest atribut en majúscules ha
de ser coherent amb la missió de l’empresa, amb els seus objectius i amb les seves
capacitats i recursos.

El posicionament escollit finalment, i definit en el pla de màrqueting, fixa la
direcció i marca les pautes del pla de màrqueting en particular i de tota la resta de
plans de l’empresa.

1.4.3 Definició dels objectius i opcions estratègiques

Els objectius de màrqueting i les estratègies de màrqueting són sempre decisions
de llarg abast. Són les decisions més transcendentals d’un pla de màrqueting,
tot i que els seus efectes no són immediats.

Per exemple, si l’empresa es marca l’objectiu d’ampliar la participació de mercat,
l’estratègia pot ser llançar nous productes, o anar a nous mercats, o adreçar-nos a
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altres segments del mercat.

Per prendre les decisions estratègiques més encertades, l’empresa ha de tenir un
profund coneixement d’ella mateixa i del seu entorn i tenir una gran capacitat
d’adaptació.

Direcció estratègica

Després de l’anàlisi acurada descrita en els apartats anteriors del pla de màrqueting
sobre els factors ambientals, les fortaleses i debilitats de l’empresa, la missió, el
mercat i els consumidors que conformen el mercat objectiu, cal determinar la
direcció estratègica que es vol seguir.

El més habitual és seguir una direcció estratègica de creixement, però, segons el
cicle de vida en el qual es troba el producte o la mida de l’empresa, de vegades
pot ser interessant mantenir la posició actual o, fins i tot, replegar-se. Les opcions
de direcció estratègica principals són:

• Estratègies de creixement. Són les més habituals i, bàsicament, n’hi ha
quatre:

– Penetració en el mercat: es pretén créixer venent més productes de
l’actual cartera als consumidors dels segments actuals. És el cas, per
exemple, de les empreses del mercat dels gelats, que ja fa uns anys
van aconseguir ampliar el consum de gelats durant tot l’any, o de les
empreses del mercat de iogurts, que en els últims temps han treballat
per afavorir el consum d’un iogurt al dia.

– Desenvolupament del mercat: aquesta estratègia suposa la identifi-
cació i l’entrada a nous segments o mercats per als productes existents.
Es pot aconseguir dins del mateix territori on s’opera o ampliant
fronteres.

– Desenvolupament del producte: aquesta estratègia consisteix a crè-
xer venent productes nous als consumidors de mercats o segments
actuals. Un exemple seria el de pastilles per a la rentadora Fairy, que
pretén vendre el producte també al mercat que ja li compra el sabó per
rentar plats a mà, entre d’altres.

– Diversificació: aquesta estratègia de creixement tracta de vendre
productes nous a mercats nous, a través de les possibilitats internes de
desenvolupament o realitzant adquisicions d’empreses, amb l’objectiu
de diversificar els negocis. Un exemple de diversificació de mercat
és el cas de KH Lloreda, que va començar com a fabricant de
recobriments metàl·lics. Com que no existia cap producte per a la
neteja adequada de les seves peces d’orfebreria, va decidir fabricar-
lo. I ho varen fer amb tant èxit que l’empresa va abandonar la seva
activitat inicial per convertir-se en fabricant de productes de neteja
sota la marca KH7.

• Estratègies de manteniment. Són estratègies que no busquen el crei-
xement, sinó simplement mantenir les vendes actuals o incrementar la
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rendibilitat. Es plantegen sobretot en períodes de dificultats o recessió
econòmiques.

• Estratègies de replegament. És la direcció estratègica més dràstica. Pot
comportar el tancament de certes activitats o, fins i tot, l’abandonament
d’un negoci. En els últims anys, com a conseqüència de la crisi econòmica,
moltes empreses del sector tèxtil, de l’hosteleria o de la construcció han
hagut de seguir aquesta direcció estratègica. Moltes empreses han tancat,
però algunes, després de tocar fons, s’han sabut reinventar amb grans dosis
de creativitat i innovació.

Seguint una estratègia de
manteniment, els productors de

iogurts van fer una campanya amb
l’eslògan "Un iogurt al dia és salut i

alegria".

Fixació dels objectius

Un objectiu és la base sobre la qual es consolidarà la direcció estratègica del pla
de màrqueting. Un objectiu pretén solucionar un problema de l’empresa o treure
rendiment d’una oportunitat de mercat, i implica la previsió de les situacions que
poden succeir en el futur.

La direcció estratègica definida marca la trajectòria de l’empresa a mitjà termini.
Els objectius, en canvi, tenen una temporalitat més a curt termini.

La fixació dels objectius del pla de màrqueting és efectiva sempre que compleixin
les següents característiques:

• Concrets, definits en el temps i quantificables

• Realistes, però estimulants

• Coherents amb la missió i amb els objectius organitzacionals globals

• Consistents amb els recursos interns i capacitats globals de l’empresa

• Adequats a les amenaces i oportunitats presents en l’entorn

Els objectius es classifiquen en dos grans grups:

• Els objectius de màrqueting, que han d’associar-se amb resultats a acon-
seguir derivats de la gestió de les variables del màrqueting, tal com podeu
veure en la taula taula 1.2.

Taula 1.2. Objectius de màrqueting

Objectiu de màrqueting Exemple

Captació de clients Ampliar la base de clients incorporant una botiga
nova cada mes

Retenció de clients Reduir en un 15% la pèrdua de clients al final de l’any
que ve

Satisfacció dels consumidors Aconseguir una puntuació del 90% en les enquestes
trimestrals de satisfacció
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Taula 1.2 (continuació)

Objectiu de màrqueting Exemple

Relacions amb els canals de distribució Ampliar la distribució firmant acords amb quatre
cadenes de supermercats per al proper any

Vendes unitàries Vendre 2.000 unitats en cada segment en què actua
l’empresa durant cada mes de l’any que ve

Quota de mercat Aconseguir una quota de mercat del 5% a finals del
proper any

Desenvolupament de productes Desenvolupar i introduir dos productes nous abans
del final de proper any

Gestió de comandes Reduir el temps necessari per gestionar comandes
en línia 24 hores abans del mes d’agost

• Els objectius financers, que tenen a veure amb els reptes que s’han d’assolir
en relació amb la gestió de resultats associats a paràmetres i variables
derivats de la gestió financera, tal com es mostra en la taula taula 1.3.

Taula 1.3. Objectius financers

Objectiu financer Exemple

Vendes unitàries Aconseguir un volum de vendes de 120.000 AC en els
propers dos anys

Vendes de producte Vendre 40.000 unitats de producte cada mes

Vendes per canals Augmentar les vendes mensuals a través d’internet
fins als 20.000 AC a finals d’any

Rentabilitat Augmentar el benefici net abans d’impostos en un
8% a finals d’any

Rentabilitat de la inversió Aconseguir un augment del 12% de la rendibilitat
sobre els fons invertits en activitats de distribució

Llindar de rentabilitat Assolir el llindar de rendibilitat reduint els costos a
finals de setembre

En un pla de màrqueting, la direcció estratègica i els objectius són el centre de
les decisions. Les tàctiques i programes dissenyats en el pla han de ser fidels a
les línies marcades, ser coherents i fer avançar en la correcta direcció. Si no som
capaços d’encertar, d’identificar la correcta direcció i els objectius substancials,
el pla de màrqueting serà un fracàs.

Durant la dècada dels 90, Las Vegas (USA) va voler fer un canvi en la seva direcció
estratègica, i es va fixar l’objectiu de convertir la destinació turística en una destinació
familiar. No fou una decisió encertada i, finalment, Las Vegas va assumir la seva imatge de
“ciutat del pecat” amb la seva exitosa campanya publicitària “El que passa a Las Vegas es
queda a Las Vegas”. Això demostra que no es pot dissenyar l’estratègia sense conèixer i
reconèixer la realitat de l’entorn i dels consumidors que conformen el principal segment.
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1.4.4 Desenvolupament de l’estratègia

En aquest apartat del pla de màrqueting, el responsable primer ha de formular les
estratègies del màrqueting-mix:

• Producte

• Distribució

• Preu

• Comunicació o promoció

Aquesta formulació ha de ser conjunta amb les estratègies de suport (servei
al consumidor i el màrqueting intern). Després d’aquesta formulació, ha de
començar a dissenyar i documentar els programes de màrqueting individuals per
tal de convertir aquestes estratègies en accions específiques planificades en el
temps i valorades a través d’un pressupost.

Poden resultar molt útil per al desenvolupament d’aquest punt del pla de màr-
queting els resultats de les estratègies i programes desenvolupats en els passos
anteriors del procés, per veure quants han funcionat, quins han estat els seus costos
i quins beneficis s’han aconseguit.

Producte

L’estratègia de producte inclou el desenvolupament i gestió dels béns i serveis, per
satisfer les necessitats dels consumidors que formen part dels segments objectiu
de l’empresa.

Les qüestions clau a l’hora d’analitzar i planificar l’estratègia de producte dins del
pla de màrqueting són les següents:

• Amb relació a l’anàlisi de l’oferta actual de productes:

– Productes oferts

– Preus

– Segments a qui van adreçats

– Vendes, ingressos i tendències en els beneficis

– Temps en el mercat

– Quota de mercat

– Paper de cada producte en les vendes totals de la línia

– Contribució de cada producte a la rendibilitat i consecució dels objec-
tius globals

– Distribució de les vendes per les diferents àrees geogràfiques
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– Distribució de les vendes a través dels diferents canals de distribució

– Debilitats i fortaleses

• Amb relació a la planificació del producte:

– Contribució del producte als objectius i plantejaments estratègics de
l’empresa

– Oportunitats en cadascun dels segments de consumidors per afegir
valor a través de la introducció de nous productes o la modificació
dels ja existents

– Fortaleses de l’empresa rellevants per a l’estratègia de producte

– Debilitats i amenaces risc per a l’estratègia de producte, així com la
manera de minimitzar-les o superar-les

– Manera de donar més valor al producte a través de les seves caracterís-
tiques i beneficis, l’envasat i l’etiquetat, els serveis afegits, la marca,
etc.

– Fase del cicle de vida i accions a desenvolupar per ajustar la situació
del cicle de vida amb els plantejaments estratègics i els objectius del
pla de màrqueting

– Manera d’evitar la baixada de les vendes de productes existents
provocada per l’aparició de nous productes de l’empresa

– Canvis en relació amb la línia de productes per ajudar més l’empresa
a assolir els seus objectius

Distribució

L’estratègia de distribució ha d’especificar quins seran els intermediaris, ja siguin
majoristes, minoristes o agents de la pròpia empresa, per posar en disposició el
producte o servei al consumidor final.

Les principals qüestions a l’hora d’analitzar i planificar l’estratègia de distribució
dins del pla de màrqueting són les següents:

• Amb relació als canals de distribució:

– Manera com els consumidors esperen poder disposar del producte i
configuració dels canals de distribució.

– Contribució dels acords comercials amb els distribuïdors per assolir
els objectius marcats en el pla de màrqueting.

– Agents dels diferents canals de distribució que estan treballant millor
i costos que representen per a l’empresa.

– Característiques distintives del producte que poden afectar de manera
especial les activitats del canal i els costos de distribució.

– Manera com el cicle de vida del producte, el posicionament i la selec-
ció del mercat objectiu afecta la selecció dels canals de distribució.
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– Manera com el macroentorn afecta la configuració dels canals de
distribució.

– Manera com afecten les capacitats internes i els plans de producte a la
configuració dels canals de distribució.

– Nivells que són necessaris en el canal per tal de satisfer les necessitats
dels consumidors.

– Nombre i tipus d’intermediaris que són necessaris en cada nivell i per
a cadascuna de les fases del cicle de vida.

• Amb relació a la logística:

– Funcions logístiques i agents que les desenvoluparan en els diferents
canals en què opera l’empresa.

– Responsables i manera com es realitzaran les tasques de transport i
emmagatzematge de matèries primes, peces i productes acabats.

– Gestió dels inventaris.

– Gestió de les comandes, facturació i pagaments.

– Afectació dels objectius de producció i vendes sobre els programes i
activitats logístiques de l’empresa.

– Influència de les necessitats dels consumidors sobre la gestió logística.

– Influència de les capacitats de l’empresa i dels plans de producte sobre
les activitats logístiques de l’empresa.

– Possibilitat de contractació d’agents externs perquè desenvolupin una
part o la totalitat de les activitats logístiques.

Preu

L’estratègia de preu és complexa i crucial, ja que és l’única que genera ingressos
de forma directa. L’enginy que s’apliqui en la fixació de preus dels productes pot
ajudar a introduir-se amb èxit en mercats molt competitius (fixant preus baixos)
com també en mercats amb segments de rendes altes o amb productes amb imatge
d’alta qualitat (fixació de preus alts).

Les qüestions clau a l’hora d’analitzar i planificar l’estratègia de preu dins del pla
de màrqueting són les següents:

• Amb relació als factors interns:

– Pretensions que té l’empresa respecte a l’estratègia de preu.

– Manera com es pot fer ús de l’estratègia de preu per completar les
decisions de selecció del mercat objectiu o del posicionament.

– Manera com podem utilitzar l’estratègia de preu en relació amb el cicle
de vida i els objectius de la política de producte.

– Manera com pot contribuir l’estratègia de preu en els objectius de
màrqueting i en els objectius financers.
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– Manera com afecten les decisions de distribució en l’estratègia de
preu.

– Manera com afecten les decisions de comunicació en l’estratègia de
preu.

– Manera com pot afectar la competència en les decisions de política de
preu.

– Costos associats al producte i afectació d’aquests costos en la fixació
de preus.

– Estudi de quin és el llindar de rendibilitat per a diferents volums de
vendes.

– Anàlisi de com afecten els preus en els beneficis, el volum de vendes
i la rendibilitat.

• Amb relació als factors externs:

– Manera com els preus es veuen afectats pels hàbits i costums de la
indústria del propi sector.

– Percepció que tenen els consumidors sobre l’equilibri entre el preu que
paguen pel producte i els beneficis que els aporta.

– Sensibilitat al preu que tenen els diferents segments de consumidors.
– Alternatives que es poden plantejar, fora del preu, davant un canvi de

preus de la competència.

• Amb relació a l’adaptació dels preus, veure si són adequades les següents
tàctiques per aconseguir els objectius fixats:

– Tàctica de descomptes
– Tàctica de les rebaixes
– Tàctica d’integració de productes en una sola oferta
– Tàctica de millora dels productes
– Tàctica de preus de reclam
– Tàctica d’augment de preus

Comunicació

L’estratègia de comunicació té com a objectiu traslladar la informació des de
l’empresa cap als consumidors i la resta de públics amb els quals es relaciona,
integrant les cinc eines bàsiques, que són la publicitat, la promoció de vendes, les
relacions públiques, el màrqueting directe i la venda personal.

Les qüestions clau a l’hora d’analitzar i planificar l’estratègia de comunicació dins
del pla de màrqueting són les següents:

• Amb relació a l’anàlisi de l’audiència:

– Informació aportada per les investigacions realitzades sobre les ca-
racterístiques dels segments i les seves necessitats de comunicació,
preferències, hàbits, perfils i ús dels mitjans de comunicació
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– Descripció de l’audiència objectiu del pla de màrqueting
– Eines de comunicació, missatge, estratègia de mitjans i desenvolupa-

ment temporal de la comunicació per arribar al públic objectiu

• Amb relació als objectius:

– Pretensions de l’estratègia global de comunicació
– Contribució dels objectius de comunicació a la consecució dels objec-

tius de màrqueting i els financers

• Amb relació a les eines de comunicació:

– Eines que poden resultar més eficaces i eficients per aconseguir els
objectius de comunicació.

• Amb relació al missatge i als mitjans:

– Contingut del missatge més adient per atreure l’atenció del públic
objectiu, mantenir el seu interès, generar el desig i aconseguir que el
consumidor passi a l’acció.

– Anàlisi de si és més adequat en la definició del missatge apel·lar a
factors emocionals o a factors racionals.

– Determinar com ha de ser el format, el disseny, la redacció, el so i
altres aspectes de la comunicació del missatge.

– Aspectes de cost i característiques dels mitjans de comunicació que es
volen utilitzar.

– Planificació temporal més adequada de la campanya de comunicació.
– Àrea geogràfica que es vol abastar amb els mitjans escollits.

A banda de definir les estratègies bàsiques (producte, distribució, preu i comuni-
cació), aquest apartat del pla de màrqueting no quedaria complet sense determinar
l’estratègia de servei al client i l’estratègia de màrqueting intern. Un bon servei al
client és un element diferenciador molt important, perquè permet consolidar les
relacions amb els clients, fidelitzar-los i aconseguir que vulguin pagar més per el
producte. El màrqueting intern, aquell que va adreçat als directius i treballadors
de l’empresa, permet enfortir les relacions internes i millorar, indirectament, la
satisfacció dels clients.

Desenvolupament de l’estratègia en el sector serveis

El sector serveis mereix una menció especial en relació amb al desenvolupament
d’estratègies dins del pla de màrqueting. Per què? Per les seves característiques
diferenciadores que, segons Santesmases (1994), són les següents:

• Intangibilitat: el fet de no poder percebre’ls amb els sentits fa que els
serveis siguin més difícils de patentar (i més fàcils de copiar) i es presenti
una dificultat més gran a l’hora de fixar el seu preu. Per tant, en el moment
de comercialitzar un servei cal recolzar-se fortament en els beneficis que
reporta per a l’usuari i associar-li alguna cosa tangible o visible.
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• Inseparabilitat entre producció i venda: en general, els serveis són
produïts i venuts simultàniament, i es dona una relació directa amb l’usuari
que permet conèixer de forma immediata la seva satisfacció.

• Variabilitat en la prestació del servei: els serveis són menys estandardit-
zables i uniformes, fet que en dificulta el control de la qualitat.

• Caducitat dels serveis: els serveis no poden ser emmagatzemats, fet
que provoca situacions de demanda irregular. Acostuma a ser més difícil
inventariar-los, comptabilitzar el seu valor i reflexar-ho en el balanç de
l’empresa.

Aquestes peculiaritats del sector serveis afecten el desenvolupament de les estratè-
gies del pla de màrqueting. A l’hora de desenvolupar les estratègies de màrqueting
d’un servei, el responsable de pla ha de tenir en compte els aspectes següents:

• Estratègia de distribució: el canal més habitual és el de la venda direc-
ta. No cal tant organitzar-se per fer arribar el producte al mercat, com
organitzar-se davant del client i les seves necessitats. És molt important
formar molt bé el personal que està en contacte amb el client, investigar el
comportament i actituds del consumidor i utilitzar múltiples punts de venda
ben localitzats.

• Estratègia de preus: com que els serveis són més difícils d’estandarditzar
que els productes, l’empresa de serveis pot diferenciar-se més de la compe-
tència a través dels preus. A més, en l’estratègia per fixar el preu del servei
es poden fer preus paquet o utilitzar la comptabilitat analítica (costos de
gestió, direcció, etc.) per determinar el preu del servei.

• Estratègia de producte: en tractar-se d’un servei, no és pot jugar amb
variables com, per exemple, l’envàs o el disseny. De totes maneres, en
el desenvolupament de l’estratègia de producte/servei s’han de procurar
ressaltar els atributs més tangibles del servei.

• Estratègia de comunicació: aquesta estratègia segurament sigui la més
important, ja que al cap i a la fi el que s’està venent és confiança. Són priori-
tàries les decisions entorn una adequada imatge corporativa, la comunicació
personal (de boca-orella) i la comunicació postcompra.

1.4.5 Pla d’acció

A partir del desenvolupament de l’estratègia de les quatre polítiques de màrqueting
(producte, distribució, preu i comunicació o promoció), es determinen unes
tasques o activitats concretes a realitzar per tal d’assolir els objectius del pla de
màrqueting.

Aquestes activitats, que s’han de portar a terme, han d’estar planificades en el
temps pels tres motius fonamentals següents:
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Les qüestions
relacionades amb el

pressupost es treballen en
l’apartat “Seguiment i

control del pla de
màrqueting” d’aquesta

mateixa unitat.

• Definir la seva evolució temporal

• Coordinar la seva execució, per saber en tot moment què s’ha de fer i qui ho
ha de fer.

• Possibilitar l’avaluació de resultats

L’elaboració d’un cronograma facilita la consecució d’aquests objectius. Per
tant, el responsable del pla de màrqueting ha d’explicitar els diferents programes
a desenvolupar, el llistat d’activitats de cadascun i les dates d’inici i de finalització
per a cadascuna de les tasques.

Un cop fet el cronograma, s’ha d’assignar un responsable de la supervisió i
desenvolupament de cadascuna de les activitats programades. A més, és necessari
determinar uns indicadors per avaluar cada activitat del cronograma i per poder
comprovar la seva correcta execució per tal d’assolir els objectius del pla.

1.4.6 Seguiment, pressupost i control

Aquest és l’últim punt del pla de màrqueting. Ha de concretar les previsions de
futur, el pressupost i els indicadors que permetran fer un seguiment de les accions
a desenvolupar i avaluar-les amb l’objectiu d’estar preparats per intervenir si fos
necessari.

L’últim pas consisteix a planificar la manera en què l’empresa planificarà
l’execució del pla. El control del pla de màrqueting manté en la direcció correcta
totes les persones que hi han d’intervenir per tal que l’empresa pugui assolir els
objectius previstos pel pla de màrqueting.
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2. Redacció i presentació del pla de màrqueting

Segons Schopenhauer, hi ha tres classes d’autors: els que pensen sense escriure,
els que pensen escrivint i els que pensen abans d’escriure. Si traslladem aquesta
observació a la planificació en màrqueting, està clar que encara hi ha empreses
que planifiquen sense escriure, és a dir, no formalitzen cap document del pla
de màrqueting i, tot i que en ocasions pugui semblar que improvisen les seves
actuacions, normalment segueixen les directrius del sentit comú i l’experiència en
el sector. Aquesta és una opció d’actuació, però no la més adequada per aconseguir
l’excel·lència en la gestió empresarial i de màrqueting.

Per elaborar un pla de màrqueting i fer que la seva execució sigui eficient i
proporcioni resultats, pensar abans d’escriure és fonamental. Bona part del
temps dedicat a l’elaboració del pla de màrqueting està destinat a l’obtenció i
anàlisi de dades, per després entrar en un període de disseny de l’estratègia i presa
de decisions. És al final, i només al final, quan se sintetitzen totes aquestes idees i
reflexions en un document escrit i en una presentació visual per a l’exposició oral.

Definit, pensat i repensat el pla, ha arribat l’hora de plasmar totes aquestes idees de
planificació en un document imprès i de transmetre el pla a tot l’equip de persones
que hi han d’intervenir de forma directa o indirecta.

Tant la presentació oral com l’escrita són dues formes de comunicació efectives
per donar a conèixer el pla i fer-lo entenedor i motivador, per involucrar-hi les
persones que han ser protagonistes de la seva execució i control i per aconseguir
els objectius marcats.

Com apuntàvem a l’inici d’aquesta introducció, la part del pensament i l’anàlisi
són primordials, però tot aquest esforç de la matèria gris d’unes poques ments de
la direcció de l’empresa no serveix de res si no som capaços de donar a conèixer
el pla de màrqueting. En definitiva, saber-lo vendre i convèncer responsables i
participants que és la millor manera de treballar plegats per a l’èxit de l’empresa.

2.1 Redacció del pla de màrqueting

De la mateixa manera que hi ha diferents models per estructurar un pla de màrque-
ting, hi ha també múltiples formats de presentació. Un cop definida l’estructura
amb els diferents apartats, els responsables de màrqueting han d’estudiar quin és
el format que millor s’adapta a l’empresa i a les peculiaritats del sector per tal de
dissenyar el format ideal.

El document escrit i imprès del pla de màrqueting ha de contenir tots els detalls
de l’acció que s’haurà d’implementar i ha de permetre a les persones que en faran

Schopenhauer (1788-1860),
filòsof, escriptor i musicòleg
alemany. Fou el primer gran
filòsof occidental que es
posà en contacte amb els
pensaments d’Orient
generant una nova filosofia
anomenada “pessimisme”.
La seva obra no fou
degudament valorada fins
ben entrat el segle XX.
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ús poder seguir aquestes directrius del pla amb comoditat. El document ha de ser
una eina pràctica i facilitadora de l’acció i del control, una eina de seguiment
i de consulta, flexible i adaptable als canvis que s’acostumen a produir en el
desenvolupament del pla.

La redacció del document ha de ser natural i objectiva. Un text que avorreixi
pot provocar resistències o inclús pot ser objecte de burles. De vegades, la
terminologia tècnica o científica és inevitable. Quan aquesta s’utilitzi s’ha
d’explicar el seu significat perquè els lectors puguin entendre el que es vol dir.
No hem d’oblidar que el pla de màrqueting és un manual d’implementació i que
ha de ser perfectament comprensible per a qui no participa en l’elaboració del
projecte.

2.1.1 Estructura del pla de màrqueting

En relació amb l’estructura del pla de màrqueting, es proposa redactar-lo seguint
aquest ordre d’apartats:

1. Portada

2. Índex

3. Resum executiu

4. Cos del pla de màrqueting

5. Annexos

Portada

Normalment, acostuma a haver-hi diferents esborranys i propostes inicials, per
això és recomanable que la portada inclogui la següent informació:

• Nom del pla

• Data.

• Estat (núm. d’esborrany/document final)

• Responsable

• Equip elaborador

Índex

És important presentar a l’inici del manual una llista amb els títols dels temes trac-
tats en el text i les seves respectives pàgines. Aquesta taula de continguts facilita la
lectura i, especialment, la localització de referències futures o parts específiques
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del pla. La majoria de processadors de text tenen el recurs d’indexació automàtica,
però és important revisar la indicació dels números de les pàgines abans de la seva
impressió final.

Resum executiu

És un resum dels continguts del pla que inclou de forma general els objectius
plantejats sense entrar en detalls. És un punt introductori que pretén justificar el
document i donar als seus lectors una visió global del seu contingut. Tot i aparèixer
a l’inici del document, el resum executiu del pla de màrqueting s’ha d’elaborar,
lògicament, al final del procés de redacció per reforçar el caràcter de visió global
comentat.

L’objectiu del resum executiu és facilitar la lectura del pla de màrqueting. Però
com que aquest resum no entra en els detalls del pla, moltes organitzacions prefe-
reixen no incloure’l amb la finalitat que els executius, que potser no s’implicaran de
forma directa en el pla de màrqueting, en tinguin en compte precisament els detalls.
El fet de no incloure el resum executiu implica redactar un pla de màrqueting
concís i complet, sense deixar de banda els detalls, per així aconseguir que tothom
el llegeixi i en tingui una visió molt més profunda.

De totes maneres, si l’empresa decideix incloure un resum executiu, aquest ha de
sintetitzar en un màxim de dues pàgines tots els continguts importants del pla que
s’enumeren en el punt següent.

Cos del pla de màrqueting

Els continguts enumerats a continuació han d’estar redactats amb un llenguatge
simple, ordenat, clar i creïble.

1. Anàlisi de la situació

2. Segmentació, selecció del mercat i posicionament

3. Definició dels objectius i opcions estratègiques

4. Desenvolupament de l’estratègia: producte, distribució, preu i comunicació

5. Pla d’acció

6. Seguiment, pressupost i control

Annexos

Els annexos aporten materials complementaris o de suport que no s’han inclòs
en el cos del pla de màrqueting per afavorir-ne la llegibilitat, però que permeten
comprendre millor el document. Podem incloure en els annexos els resultats d’una
investigació molt detallada, enquestes, estadístiques, fonts de buidatge, fotografies
de llocs citats en el text, o inclús còpies de materials de comunicació del producte
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o del de la competència. Es tracta, per tant, d’una part optativa que depèn de les
característiques de cada pla.

Els annexos acostumen a anar al final de la redacció. En cas que n’hi hagi més
d’un, s’han de numerar correlativament i cadascun ha de començar en una nova
pàgina. Els annexos han de dur número de pàgina.

Cada annex ha de portar un títol descriptiu precedit de la paraula annex, la
numeració corresponent i un punt. Per exemple: Annex 1. Model d’enquesta.

Els annexos s’han de fer constar en l’índex o sumari, com una part més del pla de
màrqueting.

Dins del cos del treball es recomana de fer al·lusió, quan calgui, a cadascun dels
annexos (per exemple, en forma de remissió interna) perquè hi quedin vinculats.

2.1.2 Aspectes formals del document

A l’hora de plantejar-se la redacció del document hi ha certs aspectes, o orientaci-
ons formals, relacionats amb el disseny de la pàgina que s’han de tenir en compte
en el moment de la redacció del document del pla de màrqueting des del principi,
com ara:

• Tipus de lletra i mida

• Marges

• Paràgrafs i interlineat

• Paginació

• Capçalera i peu, si cal

El fet de tenir-los presents de bon començament ajuda a organitzar tant l’estructura
del text com la informació que hi apareix. Així mateix, cal tenir en compte
que aquests aspectes de format es poden aplicar de manera automàtica a tot
el document, o només a una part, amb la majoria de processadors de textos
informàtics.

Tipus de lletra i mida

La mida i el tipus de lletra han d’afavorir la llegibilitat del document. Per assegurar-
se que l’elecció és correcta, recomanem imprimir i previsualitzar unes quantes
pàgines del text, encara en fase d’esborrany, prèviament a la revisió final.

Pel que fa al tipus de lletra, podeu utilitzar un únic tipus per a tot el text. Per
indicar les diferents parts del document i la jerarquització dels apartats cal recórrer
a mides diferents de la mateixa lletra o a altres recursos com ara la negreta, cursiva
o majúscules.
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Quant a la mida de la lletra i el tipus de lletra triat, cal tenir en compte que:

• El títol del document acostuma a tenir una mida de lletra un o dos punts més
gran que l’escollida per al cos del text.

• La mida de la lletra de les citacions textuals, les taules i il·lustracionso els
exemples és un o dos punts més petita que la del cos del text.

• La mida de la lletra de les notes, la capçalera i el peu acostuma a ser dos o
tres punts més petita que la del cos del text.

Pel que fa a la classe de lletra, es fa servir per defecte la rodona. Les altres classes
(cursiva, negreta i versaleta) es reserven per a usos específics.

Marges

Per establir els marges superior i inferior s’ha de tenir en compte si la pàgina té
capçalera i peu, i on s’ubica la paginació perquè quedi prou distància entre el cos
del text i els límits del full.

Per establir els marges dret i esquerre cal tenir present com s’han definit els
paràgrafs i l’interlineat. A més, s’ha de deixar prou espai per possibilitar el fet
de fer-hi anotacions i correccions. També s’ha de considerar si el document final
serà en paper i enquadernat, per si cal deixar una mica més de marge interior per
a l’enquadernació.

Paràgrafs i interlineat

Es recomana usar el paràgraf modern o alemany, que es caracteritza per tenir la
primera línia a caixa (no sagnada). Per tant, el començament del paràgraf següent
s’indica deixant una línia en blanc entre paràgrafs. El text convé que sigui justificat,
és a dir, amb el text alineat tant a la dreta com a l’esquerra. També es recomana
no partir paraules a final de ratlla, però si es fa, cal assegurar-se que es parteixen
correctament. Així mateix, cal deixar una línia en blanc entre el títol d’un apartat
i el seu primer paràgraf. I deixar dues línies en blanc entre l’últim paràgraf d’un
apartat i el títol del següent.

Pel que fa a l’interlineat, el document ha d’anar a doble espai, per possibilitar, com
en cas dels marges laterals, poder fer-hi anotacions i correccions entre línies.

Paginació

Per numerar les pàgines normalment s’usen xifres aràbigues. La numeració es
pot situar a la part inferior de la pàgina, a la part superior o a la lateral. Pot
estar centrada o al costat dret, ja que el document s’imprimeix només a una cara,
per facilitar-hi possibles anotacions. La numeració comença a comptar des de la
portada i acaba a l’última pàgina, incloent-hi les pàgines en blanc que hi pugui
haver.
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Capçalera i peu

La capçalera és el text que apareix a la part superior de la pàgina; en canvi, el peu
se situa a la part inferior. Són elements textuals opcionals que es consideren fora
de la part central del document.

Tant la capçalera com el peu són útils per garantir la identificació del document al
llarg de totes les pàgines, especialment si s’hi fa constar el títol (ja sigui el general o
el d’alguna de les parts) i l’autoria (nom i cognoms o denominació d’una institució,
segons el cas).

En qualsevol cas, convé tenir en compte les consideracions següents:

• La portada i les pàgines en blanc no tenen ni capçalera ni peu.

• La capçalera i el peu es componen habitualment amb el mateix tipus de
lletra que la resta del document, però en un cos més petit (dos o tres punts
menys), i convé assegurar-se que sigui llegible.

• Es recomana que el text de la capçalera i del peu no ocupin més d’una línia.

• La informació que com a mínim s’ha d’incloure en el peu de pàgina del
pla de màrqueting és la data d’impressió del document i el títol del pla.
D’aquesta manera els lectors poden controlar les pàgines en cas que hi
hagi necessitat de reemplaçar-les a causa d’alguna modificació estratègica,
tàctica o operacional.

Format dels apartats

La jerarquia de les diverses parts del text s’indica per mitjà de la numeració que
acompanya els títols de cada apartat i pel cos i la classe de lletra utilitzats. Així
mateix, cal tenir en compte algunes consideracions sobre els títols.

La numeració dels apartats acostuma a tenir les característiques següents:

• La numeració es fa mitjançant xifres aràbigues.

• Els apartats de primer nivell es numeren correlativament a partir del número
1.

• Cada apartat es pot subdividir en altres de segon nivell, que també es
numeren correlativament a partir del número 1.

• Cada subapartat es pot tornar a subdividir en un tercer nivell, i així fins al
quart nivell com a màxim.

• Les xifres representatives de cada nivell s’escriuen sense punt al final.

La jerarquia de les diverses parts d’un text també s’indica amb el cos i la classe de
lletra utilitzats en els títols, tenint en compte sempre que cal evitar un carregament
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tipogràfic excessiu (acumulació de negreta, cursiva, versaletes, etc.) i que no convé
fer servir el subratllat.

Exemple de jerarquització tipogràfica

El següent model il·lustra una possibilitat de jerarquització tipogràfica; però se’n poden fer
servir d’altres, sempre que es mantingui la sobrietat i la coherència al llarg del document i
que la claredat jeràrquica quedi marcada clarament:

1. 1. ANÀLISI DE L’ENTORN (capítol)

2. 1.1 L’entorn intern (apartat)

3. 1.1.1 Missió (subapartat)

4. 1.1.1.1 Generació de valor (sub-subapartat)

A banda del cos i la classe de lletra, convé tenir en compte algunes consideracions
sobre els títols dels apartats:

• No porten punt final. En cas que presentin puntuació interna, cal seguir les
regles generals de puntuació i d’ús de majúscules i minúscules. Per tant,
després d’un punt escriurem majúscula i després de dos punts, minúscula.
Per exemple, “L’estratègia: definició de les 4P”.

• Es recomana que s’alineïn a l’esquerra, seguint la composició del paràgraf
triat per a la resta del text.

• Han de contenir tots els articles i preposicions que siguin necessaris. En
lloc d’escriure: “Anàlisi consumidor”, cal posar: “Anàlisi del consumidor”.

• Han de ser descriptius i es recomana que siguin tan breus com sigui possible.

• Han d’anar separats del primer paràgraf del text per una línia en blanc.

Enumeracions

Les enumeracions en un document es poden fer a ratlla seguida, enmig del text o
en paràgraf a part:

• Enumeracions a ratlla seguida. En les enumeracions a ratlla seguida la
puntuació que es troba habitualment en aquests casos (coma o punt i coma)
fa que no s’hagi de fer servir la majúscula inicial. Fins i tot, en el cas que
hi hagi una marca d’enumeració abans de cada element —lletres en cursiva
o nombres seguits d’un parèntesi de tancament en rodona— no hi ha cap
motiu per fer servir la majúscula inicial, ni tan sols en el primer element
situat després dels dos punts.

• Enumeracions en paràgraf a part. Quan es fa una enumeració d’elements
disposats en paràgrafs diferents, els elements han d’anar amb minúscula
inicial quan siguin mots o sintagmes breus. Per contra, han d’anar amb
majúscula inicial si els elements de l’enumeració inclouen alguna forma
verbal, o si són molt llargs o contenen algun text explicatiu delimitat per
signes de puntuació.
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Exemples d’enumeracions de base de dades de clients

Enumeració a ratlla seguida:

S’ha elaborat una base de dades de clients que conté cinc tipus d’entrades: a) nom; b)
cognoms; c) edat; d) sexe, i e) població.

Enumeració en paràgraf a part:

S’ha elaborat una base de dades de clients que conté cinc tipus d’entrades:

a) nom

b) cognoms

c) edat

d) sexe

e) població

Taules i il·lustracions

Les taules permeten sintetitzar la informació del text i presentar-la de manera
esquemàtica i ordenada. En canvi, les il·lustracions, que poden consistir tant en la
representació gràfica de dades com en figures, esquemes, dibuixos o fotografies,
complementen o exemplifiquen de manera molt visual la informació del text.

Les taules i il·lustracions s’han de presentar inserides en el text tan a prop com
sigui possible del fragment que complementen. I per afavorir-ne la llegibilitat, es
pot augmentar l’interlineat del text per sobre i per sota de les taules i il·lustracions.

Recursos per a una redacció de qualitat

A l’hora de redactar un document és important conèixer les diverses eines que es
tenen a l’abast per aconseguir textos de qualitat.

Hi ha tot un seguit de diccionaris i recursos lingüístics en línia que es poden
utilitzar, com són:

• Diccionari normatiu de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
(dlc.iec.cat).

• Diccionari de la llengua catalana (www.diccionari.cat) que ofereix, en línia,
el contingut actualitzat del Gran diccionari de la llengua catalana (GDLC)
elaborat pel Grup Enciclopèdia Catalana.

• Enciclopèdia catalana (www.enciclopedia.cat/obra/Enciclopedia/Gran-
enciclopedia-catalana), d’accés lliure, que conté les entrades i els articles
de la Gran Enciclopèdia Catalana (GEC).

• Diccionari normatiu de la llengua castellana de la Reial Acadèmia Espanyo-
la (dle.rae.es). Diccionari d’ús del castellà, que recull les expressions i els
termes més usuals. Elaborat pel grup editorial SM.
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• Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (ésAdir;
esadir.cat), que és un recull dels materials elaborats al llarg dels anys pels
equips d’assessorament lingüístic de les diverses empreses de la CCMA.

• Fundéu - Fundación del español urgente (www.fundeu.es), organisme que
s’encarrega de vetllar per l’ús correcte del castellà dins els mitjans de
comunicació, assessorat per la Reial Acadèmia Espanyola.

• Diccionari de referència de la llengua anglesa moderna
(www.oxforddictionaries.com), editat per Oxford University Press.

• Diccionari de referència de la llengua anglesa actual
(www.collinsdictionary.com), editat per HarperCollins.

• Diccionari castellà-català i del Diccionari català-castellà, del Grup
Enciclopèdia Catalana. Es pot consultar mitjançant l’Optimot (ti-
nyurl.com/j4gfzjq.

• Diccionari castellà-anglès de Wordreference (www.wordreference.com/es.

• Servei de consultes en línia ofert pel Term-
catwww.termcat.cat/ca/Cercaterm. S’hi pot consultar lliurement la
terminologia catalana de qualsevol àmbit d’especialitat a partir de
qualsevol llengua (especialment català, castellà i anglès). El Cercaterm
www.termcat.cat/es/Cercaterm/Fitxes) inclou els termes de la Neoloteca,
que conté tots els neologismes tècnics i científics normalitzats en català pel
Consell Supervisor, amb la definició i les equivalències en altres llengües.

• Portal de l’Institut d’Estudis Catalans (www.iec.cat/activitats/entrada.asp),
format per diverses interfícies: una biblioteca en línia sobre obres termino-
lògiques, un motor de cerca avançada i una interfície que permet trobar
contextos d’ús de diversos termes inclosos en revistes de l’Hemeroteca
Científica Catalana (revistes.iec.cat.

2.2 Presentació del pla de màrqueting

Un cop elaborat el pla de màrqueting, aquest ha de ser lliurat a la persona o
persones encarregades de donar-li el vistiplau. Després de ser aprovat, es pot fer
públic.

Tot i que sovint el pla de màrqueting es dona a conèixer posant-lo a disposició
de l’interessat, en ocasions és necessari fer-lo públic mitjançant una presentació.
Aquesta presentació ha de ser el més atractiva possible i es recomana l’ús de
programes informàtics com Powerpoint, Prezzi o similars.

A l’hora de preparar l’exposició oral s’ha de tenir en compte que no es poden
comentar tots els apartats del document escrit, ja sigui per manca de temps, ja sigui
perquè certs aspectes no són de l’interès del públic al qual s’adreça. Per aquest
motiu, s’han d’analitzar les necessitats d’informació més rellevants de l’auditori.
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Un mateix pla de màrqueting pot ser presentat de forma diferent segons a qui es
dirigeixi.

L’exposició oral és un gènere textual en què una persona desenvolupa un
tema de manera metòdica i estructurada davant d’un públic. Es tracta
d’un format relativament formal en què el més important és la voluntat de
l’emissor de transmetre, de fer-se entendre. Aquest afany didàctic requereix
tenir molt en compte l’auditori a qui s’adreça l’exposició, els coneixements
previs que té del tema, què li agradaria saber.

La presentació oral del pla de màrqueting és una forma de comunicació comple-
mentària a la presentació escrita.

2.2.1 Públic objectiu de la presentació del pla de màrqueting

La presentació del pla pot anar adreçada a diferents públics, com ara:

• El consell d’administració

• La junta general d’accionistes

• Els inversors

• Els clients potencials

• Els mitjans de comunicació

• Els treballadors de l’empresa involucrats en la implantació del pla

Generalment, però, les presentacions s’acostumen a adreçar als membres de
direcció i les persones que han de participar en la implementació del pla. En funció
d’aquests dos públics, els objectius de la presentació oral del pla de màrqueting
són els següents:

• Aprovar el pla. En aquest cas, la presentació va dirigida als directius de
l’empresa que han d’aprovar el pla.

• Generar entusiasme. Un cop aprovat el pla, cal engrescar totes les
persones que han de participar en la seva implementació, fer que creguin
en el projecte i aconseguir el suport necessari per executar-lo amb èxit.

La presentació pot variar en petits aspectes en funció del públic objectiu. Però, en
tot cas, ha de ser una presentació ràpida i adaptada a la cultura de l’organització.
L’exposició del pla no cal que entri en detalls i anàlisis profunds, perquè les
persones interessades ja reben un exemplar imprès del document i poden conèixer
els detalls concrets i la justificació de les decisions preses quan el llegeixin.
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Lògicament, s’ha de realitzar una selecció acurada de la persona que exposa el
pla. Que l’exposició sigui un èxit o un fracàs depèn de la capacitat de l’orador
per preveure i suplir les dificultats de comprensió dels destinataris del missatge.
Les seves respostes han de ser precises i clares, i en tot moment ha de transmetre
realisme i confiança i generar energia i entusiasme.

2.2.2 Planificació de l’exposició

La primera estratègia que s’ha d’aplicar en l’elaboració de l’exposició és la
planificació, perquè els errors o inadequacions no es poden rectificar sobre la
marxa. Només amb una preparació prèvia és possible construir un discurs
estructurat, amb un llenguatge clar i accessible.

En planificar l’exposició, cal distingir tres aspectes clau: l’anàlisi de la situació
concreta en què es fa la intervenció, la preparació del guió del discurs i la previsió
dels suports visuals que s’han d’utilitzar.

Anàlisi de la situació

A l’hora de preparar l’exposició oral, cal fer-se cinc preguntes bàsiques:

• On? S’ha de definir la localització espacial i temporal de la intervenció.
L’entorn en què s’ha de fer l’exposició normalment és a les mateixes
instal·lacions de l’organització. En aquest cas, l’orador juga amb avantatge,
perquè es tracta d’un entorn conegut i familiar. Per tant, ha d’escollir l’espai
més adequat i habilitar-lo per a l’ocasió.

• A qui? S’ha d’analitzar l’auditori a qui s’adreça l’exposició. A diferència
del document escrit, en l’exposició oral hi ha la presència física del
destinatari del missatge, que reacciona davant del que es digui. Les persones
que reben l’exposició, ja siguin els directius de l’empresa o les persones que
implementaran el pla, són les que determinen, en darrer terme, la credibilitat
i rellevància de l’aportació. Cal tenir en compte que:

– Com més informació tingui el responsable de presentar el pla sobre
els coneixements i expectatives dels receptors, més possibilitats hi ha
de construir una exposició eficaç i de connectar-hi.

– El fet de conèixer l’auditori augmenta la seva seguretat i disminueix
l’ansietat.

– Els receptors de l’exposició poden presentar experiència i coneixe-
ments diferents. En aquest cas, perquè tothom entengui l’orador,
és aconsellable orientar l’exposició a un nivell més general que el
document escrit.

– Convé exposar de manera senzilla i clara, evitar els detalls tècnics,
definir els termes i explicar els conceptes difícils. I no s’ha d’oblidar
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una mica de redundància: repetir les idees importants fa que el públic
pugui seguir l’exposició.

• Per què? S’han de determinar els objectius de l’exposició. En aquest cas,
tenint en compte els dos objectius generals de la presentació oral comentats
anteriorment, l’equip que prepara l’exposició s’ha de preguntar quins són
els aspectes que vol que l’audiència recordi, què vol que entengui i quines
accions se n’esperen.

• Què? Es tracta de la redacció del guió. En l’elaboració del guió s’ha de
determinar l’estructura de la presentació. En aquest punt convé preguntar-
se: què s’ha de dir exactament?, què no cal dir?, com s’organitza el
contingut?, quines són les idees principals del discurs?, de quina manera
es poden transmetre millor?

• Com? S’han de considerar els recursos verbals i paraverbals, així com els
suports visuals disponibles.

Elaboració del guió

Un bon guió constitueix un veritable mapa de ruta i disposar-ne és fonamental
per aconseguir que l’exposició avanci en una direcció i no es quedi en un conjunt
d’idees disperses i mal relacionades.

Un cop s’ha analitzat la situació seguint les orientacions que es donaven al bloc
anterior (localització espacial i temporal de la intervenció, auditori a qui s’adreça i
objectius), arriba el moment d’elaborar un guió o esquema que contingui els punts
principals que es volen tractar respecte al pla de màrqueting prèviament redactat.

A més de proporcionar seguretat durant la intervenció, l’elaboració del guió
serveix per identificar el fil conductor de l’exposició, localitzar buits, mancances o
repeticions, fer èmfasi en els punts més importants i descartar les idees que tenen
poca relació amb el fil conductor.

Aquesta estructura del guió ha de seguir el següent ordre:

1. Obertura. La introducció és un dels elements clau del discurs, perquè de les
primeres frases depèn que l’auditori decideixi si val la pena seguir escoltant
o no. “Allò que comença bé ja està mig acabat”, diu un proverbi anglès. Cal,
doncs, que l’orador prepari a consciència aquesta part i eviti comportaments
que podrien influir negativament en l’auditori. L’obertura és la preparació
per al tancament. És convenient unir la frase utilitzada en l’obertura amb
la de tancament: tot i que estan allunyades l’una de l’altra, és una manera
d’ajudar l’audiència a percebre el sentit de tot el tema exposat i pot ser la
millor manera de vendre la idea.

2. Cos. El cos és la part més llarga del discurs: entre un 70 % i un 80 % del
temps disponible. El primer que s’ha de fer és analitzar els diferents punts
que es volen tractar així com també definir el nivell de detall en el qual es
vol aprofundir. L’ordre de les idees a exposar es pot decidir de les següents
maneres:
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• En sentit cronològic

• Per ordre d’importància

• Plantejant problemes i solucions

• Determinant comparació i contrast

• Exposant l’ideal versus realitat

• Determinant les funcions i beneficis

• Explicant la forma antiga i forma nova

• Descrivint els avantatges i inconvenients

• Plantejant objeccions i respostes

• Explicant cada apartat del pla, segons l’ordre lògic del document
original. (En aquest cas, s’ha de vigilar de no estendre’s massa en
detalls. El temps de l’exposició hau de ser breu i potser cal de deixar
de comentar algunes seccions del pla de màrqueting.)

3. Tancament. És el moment més important de l’exposició. Durant el
desenvolupament de la presentació oral ja s’ha d’anar preparant el camí per
al tancament, per tancar el cercle de forma conseqüent. El tancament és el
final del discurs. De la mateixa manera que la introducció es proposa captar
l’atenció i crear un clima favorable, la conclusió ha de contribuir a crear una
impressió duradora. L’últim que sent la gent és el que millor recorda. Per
tant, s’ha d’aprofitar per vendre el pla i convèncer del seu èxit d’execució.

En el moment d’organitzar les idees cal tenir en compte que l’atenció del públic
comença a disminuir a mesura que s’allarga la xerrada. Si bé és possible mantenir-
la en moments clau, és difícil conservar-la tota l’estona. Per això l’exposició ha
de ser breu i estructurada, de manera que el contingut sigui adequat a aquestes
oscil·lacions d’atenció. Per augmentar aquest interès de l’audiència el responsable
de la presentació del pla pot considerar oportú no limitar-se a reproduir el que
ja està escrit, sinó afegir-hi alguna cosa més, com ara algun exemple, analogies,
acudits ràpids i de bon gust, humor i, sobretot, educació.

Recursos comunicatius i mitjans de suport

Un cop enllestit el guió, cal decidir els mitjans que s’utilitzaran, els recursos per
aconseguir que el discurs sigui comprensible i el públic mantingui l’atenció.

Els elements no verbals i paraverbals representen el recurs més important del qual
disposa l’orador, després de la paraula. Entre els principals, val la pena destacar
els següents:

• Mirada: és l’element principal de contacte amb l’auditori. Serveix no
només per emetre informació, sinó també per recollir-ne.

• Veu: és l’instrument gràcies al qual s’emet el missatge. Aspectes com
l’entonació, la intensitat i el ritme són fonamentals per comunicar amb èxit.
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• Moviments del cos: transmeten informació sobre les actituds i emocions
del ponent, la seva energia i sinceritat. Inclouen els gestos, els moviments
de mans i extremitats, les expressions facials i les postures.

Els mitjans visuals de suport faciliten la comprensió i asseguren la retenció
del missatge. Cal preparar el material que s’exhibirà amb cura i seleccionar els
elements que es volen presentar, que no han de ser redundants ni accessoris, sinó
fonamentals per a l’exposició.

Els principals recursos visuals que es poden utilitzar són la pissarra, el retro-
projector, el vídeo i la projecció de diapositives elaborades amb programes com
PowerPoint o Prezzi i el vídeo.

Les diapositives per al document de presentació han de ser a color i han de
seguir l’estructura definida en el guió. S’hi poden incloure resums de cada secció,
utilitzant sempre paraules clau en lloc de frases, i complementar-les amb imatges
o fotografies.

Finalment, pot resultar interessant per reactivar l’atenció de l’audiència la utilitza-
ció de mostres del producte, maquetes de l’envàs, anuncis o fulletons. Fins i tot, es
pot convidar l’audiència a realitzar una degustació del producte o a experimentar-
hi. Tots aquests elements de suport poden crear un excel·lent clima de participació.

Per finalitzar aquest apartat, és inevitable llançar uns últims consells abans de la
presentació, com són:

• Practicar l’exposició i assajar-la davant del mirall i davant de l’equip

• Reduir al mínim possible la durada de l’exposició i controlar el tempo

• Utilitzar roba formal, adequada a l’acte i a la cultura de l’organització

• El vestuari és un reflex de la importància que se li dona a l’acte i l’audiència
el valora.

• Calmar-se i relaxar-se. Si es realitza una bona preparació no hi ha motius
per preocupar-se.

2.3 Un cas pràctic

A continuació us presentem un exemple de pla de màrqueting . Es tracta del
pla de màrqueting d’Olor de Cireres, un hipotètic establiment comercial dedicat
a la venda de productes d’alimentació ecològics que vol iniciar la seva activitat
a Barcelona. Algunes de dades per a l’elaboració d’aquest pla estan extretes de
fonts reals, d’altres són fruit de la invenció de l’autora.
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2.3.1 Portada

Observeu en la figura 2.1 un exemple de com hauria de ser la portada.

Figura 2.1. Exemple de portada del pla de màrqueting

2.3.2 Resum executiu

Olor de Cireres està preparant l’obertura del seu establiment de productes ecolò-
gics en un mercat relativament nou i que està creixent a un ritme considerable
en els últims anys, amb previsions de duplicar el seu creixement en els propers 5
anys. Tot i la també creixent competència d’empreses distribuïdores de productes
ecològics, és possible que Olor de Cireres aconsegueixi fer-se un forat en el mercat,
perquè la nostra oferta combina algunes característiques innovadores que aporten
valor afegit a l’establiment.

Ens dirigim a segments del mercat de consumidors individuals així com també
institucionals, aprofitant les oportunitats assenyalades amb les previsions inicials
de creixement significatiu de la demanda de productes ecològics durant els propers
anys. No obstant, el mercat pot presentar dificultats de subministrament si la
producció d’agricultura ecològica no segueix el mateix ritme de creixement de la
demanda, ja que el procés de transició de l’agricultura convencional a l’ecològica
no és immediat.

Com que Olor de Cireres ha realitzat un acurat procés de selecció de proveïdors,
hem aconseguit minimitzar els costos i el problemes de subministrament i fixar
un preu de venda al públic força raonable. Aquest fet ens permetrà arribar a una
quota de mercat i un volum de vendes que ens permetin assolir en nostre llindar
de rendibilitat en el segon any de vida de la botiga.

Des del punt de vista competitiu, establirem una estratègia de diferenciació
fonamentada en serveis complementaris i de col·laboració amb altres entitats que
aportaran un valor addicional a l’assortiment de l’establiment i completaran la
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nostra oferta global.

2.3.3 Anàlisi de la situació

Olor de Cireres és una empresa fundada recentment per part de tres emprenedors
provinents de sectors professionals com la dietètica i la nutrició, el periodisme i
la logística. Varen deixar les seves feines respectives per engegar aquest projecte
empresarial i vital, amb la intenció de crear un establiment de productes ecològics
a Barcelona. Es varen decidir per aquest sector per les grans oportunitats que
presenta i les grans perspectives de creixement.

Anàlisi externa

Les dades ho diuen tot. El sector agroalimentari ecològic està creixent en tots els
països del primer món. Si analitzem les quotes de mercat globals per països, cal
que observem les dades de la taula 2.1.

Taula 2.1. Quota de mercat de productes ecològics per països

País Quota de mercat

EUA 44%

Alemanya 14%

França 8%

Canadà 4%

Regne Unit 4%

Itàlia 4%

Suïssa 3%

Àustria 2%

Austràlia 2%

Japó 2%

Espanya 2%

Suècia 2%

Països Baixos 1,5%

Dinamarca 1,5%

Bèlgica 1%

La resta 5%

En l’actualitat, segons fonts del Ministeri d’Agricultura, el mercat nacional de la
distribució de productes ecològics a Espanya genera al voltant de 1.000 milions
d’euros, l’equivalent a l’1,5% de la despesa interior en alimentació i begudes. I les
perspectives de futur són engrescadores. Les vendes podrien arribar a duplicar-se
l’any 2020 i arribar als 2.000 milions d’euros de facturació anual.

Dins del mercat espanyol, Catalunya, tot i no ser de les principals comunitats
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productores de cultiu ecològic (està en setena posició, després d’Andalusia,
Castella-la Manxa, Extremadura, Múrcia i València), sí que és la comunitat amb el
percentatge més elevat en nombre d’empreses elaboradores de productes ecològics
i en nombre d’empreses distribuïdores.

Olor de Cireres s’ubicarà a Barcelona, al c/ Alfons XII, núm. 85, amb accés des de
la plaça Molina, que es troba entre el barri de El Putget i Farró i el barri de Galvany,
ambdós pertanyents al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Per tant, la zona primària
de cobertura del negoci seran totes aquelles persones que visquin en habitatges
pròximes a la botiga, a una distància no superior a 10 minuts caminant. De totes
maneres, optem a un públic objectiu molt més ampli, gràcies a la bona ubicació
de la botiga i al fet que també oferirem el servei de venda online, amb repartiment
a domicili.

Sabent la ubicació concreta de la botiga, passem a analitzar els aspectes concrets
de l’entorn extern.

1. Tendències de l’entorn

Les tendències demogràfiques, econòmiques, ecològiques, tecnològiques, politi-
colegals i socioculturals a tenir en consideració en el present pla de màrqueting
són les següents:

• Tendències demogràfiques. La població de la zona és majoritàriament
d’extracció social burgesa, amb el nivell de renda i el nivell d’estudis més
elevats de la ciutat (gairebé el 50% té estudis universitaris o de CFGS).
Aproximadament un 11% de la població és estrangera, amb predomini de
nacionalitats de la Unió Europea. L’índex de natalitat és superior a la
mitjana de la ciutat, com també ho és l’esperança de vida. També és un
districte de negocis, amb un pes important d’oficines i activitat comercial, i
amb una certa especialització en ensenyament i sanitat.

• Tendències econòmiques. Com que la situació econòmica del país està
millorant, això es reflecteix en un repunt del consum. El districte ha
construït al llarg del temps una xarxa de comerç de proximitat única. Els 6
barris de Sarrià-Sant Gervasi disposen d’un comerç molt ric que ofereix als
seus veïns la possibilitat d’obtenir productes d’alta qualitat a pocs carrers de
casa seva. El comerç representa el 20% de l’activitat econòmica de Sarrià i
de Sant Gervasi, que pel seu passat com a nuclis independents de Barcelona
conserven encara avui un teixit comercial proper i singular. Sarrià-Sant
Gervasi, com la resta de districtes de Barcelona, també disposa d’una oferta
variada de mercats tradicionals d’aliments i d’altres productes, com també
d’iniciatives d’impuls al comerç.

• Tendències ecològiques. La conscienciació sobre les virtuts del conreu
ecològic enfront el cultiu amb transgènics i pesticides està augmentant,
com també la necessitat dels consumidors d’alimentar-se amb productes
saludables, saborosos i de temporada.

• Tendències tecnològiques. La tecnologia en relació amb el cultiu ecològic
té 10.000 anys d’història i saviesa. Per tant, és possible produir fruita



Polítiques de màrqueting 62 Pla de màrqueting

i verdura ecològica de forma eficient. A més, aquest sector primari ha
reactivat un sector secundari que aprofita l’última tecnologia per elaborar
productes d’alta qualitat a partir de la matèria prima orgànica.

• Tendències politicolegals. El fet de que en les últimes dècades s’hagi
produït un increment sostingut del cultiu ecològic ha provocat finalment
que, des de l’any 2007, existeixi un marc legal comunitari que estableix una
sèrie d’objectius, principis i regles bàsiques per a la producció ecològica
(Veure document adjunt Normativa d’agricultura ecològica de la Generalitat
de Catalunya).

• Tendències socioculturals. Les tendències en aquest aspecte del macroen-
torn són del tot favorables al nostre projecte. Els productes d’alimentació
ecològica estan de moda, el consumidor té més informació sobre el tema i
té la necessitat creixent de consumir-los.

2. Competència

El canal de distribució del comerç minorista d’aliments i begudes ecològics
s’organitza en quatre grans grups:

• Distribució minorista convencional

– Grans superfícies/ hipermercats

– Supermercats

– Autoserveis i discount

– Botigues tradicionals

• Distribució minorista especialitzada

– Grans botigues ecològiques

– Mitjanes i petites botigues ecològiques

– Herbolaris

– Botigues gurmet/delicatessen

– Botigues temàtiques (vinoteques, oleoteques, fruiteries, carnisseries,
forns de pa, etc.)

– Take-away, take-home, vending, etc.

– Parafarmàcies i farmàcies

– Grups de consum (centrals de compra/distribució)

• Venda directa

– Compra directa en granja o indústria (farmer market)

– Autoconsum

– Venda domiciliària des de granja o indústria

– Comerç electrònic

– Associacions de productors
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– Venda directa a restauració/càtering

• Altres formats de distribució minorista

– Fires i mercats

– Esdeveniments, demostracions i tasts

– Regal

De tot el ventall de possibilitats que els consumidors tenen per cobrir la necessitat
de comprar productes ecològics, la nostra competència més directa és a les
botigues especialitzades. D’aquestes, a Barcelona n’hi ha una cinquantena. I de
properes al nostre establiment, entre 15 i 30 minuts caminant, n’hi ha 15. Un altre
sector important de competència és la venda a domicili des de granja o indústria,
com també els comerços online. De totes maneres, considerem que el gruix de la
nostra clientela la fidelitzarem a través de la compra a l’establiment.

3. Mercat

La forma de distribució principal serà a la botiga, però també oferirem el servei a
domicili a través de comandes online o a través del telèfon.

El mercat de compra a l’establiment abastarà una zona geogràfica més petita que
el mercat de compra amb servei a domicili. El primer es limita al públic potencial
que visqui en un diàmetre d’un màxim de 30 minuts caminant des de casa a la
botiga; el segon es limita a tota la ciutat de Barcelona, què és el territori al qual
hem decidit donar cobertura a través del servei a domicili.

A més, en relació amb el mercat, podem diferenciar els tipus de mercat següents:

• Mercat de consum. Format principalment per dones, d’entre 25 i 55 anys,
de classe mitja-alta a alta i de nivell cultural elevat, preocupades per la seva
salut i la de la seva família, si en tenen. Busquen aliments ecològics de
qualitat i a un preu raonable. Les que vinguin de forma presencial a la botiga
seran persones a qui els agradi triar i remenar i poder escollir el que volen.
A més d’aquest segment, de la mateixa classe i nivell cultural, identifiquem
els homes que es cuiden i fan esport, i el segment d’avis, és a dir, persones
jubilades que es volen cuidar i tenen tot el temps del món per fer-ho.

• Mercat organitzacional. Barcelona presenta una àmplia oferta de restau-
rants de cuina ecològica, vegetarians i vegans que conformen un segon
mercat objectiu. En aquest cas, el servei a domicili pot ser de gran interès i
un avantatge davant la competència.

4. Consumidor

Les necessitats, el comportament del compra i les actituds dels dos principals
segments objectiu d’Olor de Cireres seran els següents:

• Segment dones. Les dones descrites en el punt anterior que formen el nostre
mercat objectiu són persones que tenen la necessitat/curiositat de comprar
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productes ecològics, sostenibles, de temporada i de qualitat. Busquen
un assortiment complet i variat i, alhora, exigeixen informació sobre els
productes i atenció personalitzada. La freqüència de compra, especialment
dels productes frescos, serà setmanal, tot i que una part important d’aquest
mercat pot realitzar només compres puntuals. L’actitud vers els productes
ofertats és molt positiva i presenten una mentalitat oberta de provar coses
noves, fet que pot incentivar les compres per impuls.

• Segment restaurants. Aquest segment està format per restaurants que
tenen sensibilitat per oferir els aliments més saludables i nutritius als seus
comensals. Presenten coincidències amb la visió i la missió d’Olor de Cire-
res, per tant, l’entesa pot ser fluida i enriquidora. Necessiten una capacitat
de servei elevada, tant en varietat de productes com en subministrament.
Realitzen una mitjana de dues compres a la setmana i prefereixen el servei
a domicili un cop establert un lligam de confiança.

Anàlisi interna

La visió d’Olor de Cireres es sintetitza en “Salut i sabor per a tothom”. La nostra
missió serà realitzar una recerca exhaustiva de proveïdors ecològics per poder
oferir el millor assortiment possible que ajudi les persones a assaborir aliments
que aporten felicitat de debò de forma natural, amb voluntat de regenerar el nostre
entorn i el nostre interior.

Abans de presentar l’anàlisi DAFO, analitzem els principals aspectes interns que
presenta Olor de Cireres:

• Recursos disponibles. Els tres socis han realitzat una aportació inicial de
20.000 euros cadascun. El local finalment triat és propietat de la família
d’un dels socis, fet que els ha permès fixar un preu de lloguer mensual molt
ajustat. El local disposa de 225 metres quadrats de superfície i està ubicat
en una zona amb elevat trànsit de persones i molt ben comunicada. A banda
dels socis, es contractarà dues persones dependentes. El local es dividirà en
una zona de vendes i en una zona d’esmorzars/berenars.

• Oferta. L’assortiment de la botiga inclourà les seccions de fruita i verdura,
cereals i llegums, farines, pasta i sèmoles, olis, fruits secs i llavors, carn
i peix, cafès i infusions, begudes, llet i llets vegetals, làctics i derivats,
aperitius, dietètica, condiments, pa, pastes i dolços, higiene i cosmètica.
Aquest ampli assortiment no serà gaire profund, però sí que presentarà
productes seleccionats i de qualitat en cadascuna de les opcions. A banda
dels productes de la botiga, l’establiment proposarà una carta d’esmorzars
i berenars feta diàriament amb els productes de la botiga, amb un total de 6
taules i una barra de 3 metres.

• Relacions amb els proveïdors. A causa de la complexitat que suposa
treballar amb un gran nombre de proveïdors, un dels socis, expert en
logística, ha confeccionat un sistema online de gestió de comandes i de
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relacions amb els proveïdors que permetrà reduir els terminis de subminis-
trament i establir-hi relacions de confiança i col·laboració. A més, també
confeccionarà un sistema eficient de repartiment a domicili de les comandes.
Això representarà un avantatge competitiu enfront de la competència, traduït
en una reducció de costos de distribució important.

Vegem com quedaria l’anàlisi DAFO en la taula 2.2.

Taula 2.2. Anàlisi DAFO

Anàlisi interna Fortaleses Debilitats

• Bona ubicació de la botiga • Botiga nova (manca
d’experiència)

• Sistema de gestió logística
efectiu

• Complexitat en el
subministrament dels productes

Anàlisi externa Oportunitats Amenaces

• Mercat en creixement • Manca d’informació sobre
productes ecològics

• Més consciència pel respecte al
medi ambient

• Mercat molt atomitzat

2.3.4 Segmentació, selecció del mercat i posicionament

L’objectiu d’aquest apartat és identificar els segments de mercat, seleccionar els
segments als quals ens volem dirigir i descriure quin és el posicionament que
volem aconseguir.

Segmentació

En l’apartat de mercat ja hem identificat dos mercats objectiu a considerar: el de
les dones de 25 a 55 anys i el dels restaurants.

Si segmentem el primer mercat-objectiu, el de les dones d’entre 25 i 55 anys,
podem optar per la següent segmentació:

• Dones amb fills

• Dones embarassades

• Dones sense fills

• Dones adultes

Les necessitats generals d’aquest mercat objectiu són les següents:

• Alimentar-se amb productes saludables, conreats o elaborats amb tècniques
no contaminants
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• Consumir productes saborosos, 100% naturals i de temporada

• Provar coses noves, dins de l’àmplia oferta d’aliments ecològics

• Trobar varietat i qualitat

• Respecte al medi ambient

• Proximitat

• Un punt de trobada

• Informació i formació sobre els productes ecològics

• Poder triar i remenar

• Preu raonable

• Ampli horari de botiga

• Assessorament personalitzat

• Seguretat i confiança

• De forma particular, el segment “mares” exigirà amplitud d’oferta especial-
ment en fruites i verdures i aliments per a infants de totes les edats.

En relació amb els hàbits de compra i consum, aquest mercat objectiu pot ser
consumidora/compradora de productes ecològics en diferents graus:

• Les que ho compren tot ecològic, combinen compra per necessitat i compra
per impuls.

• Les que compren ecològic només fruita i verdura, una compra de necessitat.

• Les que compren ecològic de forma esporàdica, una compra per impuls.

Els dos primers graus de compra realitzaran, com a mínim, una compra setmanal.
El tercer serà més difícil de predir, però amb aquest últim grup el que s’ha de
treballar és que passi a formar part del segon o del primer.

El mercat dels restaurants el podem segmentar de la següent manera:

• Restaurants de cuina de proximitat

• Restaurants vegetarians

• Restaurants de cuina orgànica

• Restaurants vegans

Les necessitats d’aquest mercat objectiu seran:

• Amplitud en l’assortiment
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• Fiabilitat en el subministrament

• Tracte de confiança i de cooperació

• Productes de qualitat i de temporada

Els hàbits de compra, en aquest cas, seran més freqüents, com a mínim dos
cops per setmana, així com també ho serà el volum de compra. El mercat dels
restaurants tendirà a sol·licitar el servei a domicili, un cop establert el lligam de
confiança.

Selecció del mercat

En el mercat de consum individual, Olor de Cireres aposta principalment pel
segment de mares amb fills, que es volen cuidar i volen cuidar els seus de la
millor manera, alimentant-se amb aliments ecològics. El grup secundari serien les
dones sense fills, que tot i ser minoritari en percentatge són dones amb professions
lliberals o assalariades en bona posició que poden realitzar una despesa més
elevada en alimentació ecològica.

En el cas de les empreses, el mercat objectiu principal serien els restaurants
ecològics o de cuina vegana, per la seva necessitat de comprar tots els aliments
ecològics. En segona opció, hi situarem els restaurants de cuina de proximitat i
vegetarians.

Posicionament

Utilitzant la diferenciació del producte i servei, volem posicionar Olor de Cireres
com una botiga de productes ecològics per tenir cura de tota la família, amb un
assortiment ampli i de qualitat a uns preus raonables. També volem convertir
l’establiment en punt de trobada i d’esbarjo familiar, un espai acollidor on
compartir experiències i aprenentatges, respectant el que és natural. Volem ser
portadors de salut, sabors i experiències.

2.3.5 Definició dels objectius i opcions estratègiques

La visió d’Olor de Cireres es sintetitza en “Salut i sabor per a tothom”. La nostra
missió serà realitzar una recerca exhaustiva de proveïdors ecològics per poder
oferir el millor assortiment possible que ajudi les persones a assaborir aliments
que aporten felicitat de debò de forma natural, amb voluntat de regenerar el nostre
entorn i el nostre interior.

La idea inicial és obrir mercat en els barris pròxims a la botiga a través de la
venda a l’establiment. Després, fidelitzar i augmentar quota de mercat a través de
la venda per internet i donar servei a tota la ciutat de Barcelona. Per poder assolir
aquest creixement sostingut està previst obrir un magatzem als afores de la ciutat
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a partir del segon any d’activitat per poder donar el servei amb la qualitat que ens
exigim. A llarg termini, també contemplem la possibilitat d’obrir més botigues a
altres barris de Barcelona i altres ciutats de Catalunya.

Objectius de màrqueting

Els nostres principals objectius de màrqueting són:

• Aconseguir un volum de vendes el primer any de 150.000 AC, una quota de
mercat dins la ciutat de Barcelona del 5%, segons les últimes previsions
sobre el mercat.

• Generar un 30% de reconeixement de la marca/botiga dins del mercat de
consum individual i un 40% de reconeixement de la marca/botiga dins del
mercat de la restauració

• Arribar a acords de distribució sòlids amb diferents distribuïdors i produc-
tors de proximitat durant els sis primers mesos

Objectius financers

Els nostres principals objectius financers són:

• Reduir les pèrdues del primer any a menys de 45.000 AC (per la inversió
inicial de 60.000 AC) i aconseguir un 5% de beneficis en el segon any

• Aconseguir una rendibilitat anual sobre la inversió del voltant del 10%
després d’impostos durant els quatre primers anys

2.3.6 Desenvolupament de l’estratègia

Volem ser alguna cosa més que una botiga d’aliments ecològics, per tant, els punts
clau de l’estratègia inclouen:

• Amplitud en l’assortiment

• Assessorament i formació personalitzats

• Preus raonables

• Espai d’esbarjo familiar

Producte

En els punts anteriors explicàvem el concepte d’establiment i la seva oferta. Olor
de Cireres volem ser molt més que un lloc on comprar menjar ecològic. A
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través de l’espai d’esmorzars i berenars volem coordinar una agenda de xerrades
i esdeveniments d’experts on tota la clientela hi serà convidada. Per tant, és una
botiga amb esperit formador i informador, que presentarà una àmplia oferta de
productes ecològics de qualitat i a un preu raonable.

L’establiment obrirà les seves portes de dilluns a divendres de 9.30 a 14.15 i de 17
a 20.30 hores, i els dissabtes de 9 a 15 hores.

Analitzant les quotes de mercat de les diferents famílies de productes, hem decidit
incloure les següents seccions, que les presentem en ordre de més a menys vendes
esperades: fruita i verdura, llet i llets vegetals, cereals i llegums, farines, pasta i
sèmoles, cafès i infusions, fruits secs i llavors, carn i peix, olis, begudes làctics i
derivats, aperitius, dietètica, condiments, pa, pastes i dolços, higiene i cosmètica.

La distribució de les seccions en el punt de venda es farà en funció de les quotes
de mercat i les vendes esperades i s’anirà modificant en funció de les vendes reals.

Per a l’empresa és important el punt de venda, ja que al segment objectiu de mares
amb fills li agrada triar, remenar i preguntar i busca una relació de confiança. I
això és el que trobarà a Olor de Cireres.

D’altra banda, el fet de ser nous implica un control exhaustiu de l’assortiment.

Pel que fa a aspectes d’envasat i etiquetat, durant les primeres setmanes regalarem
una bossa de roba amb la primera compra, i en les compres setmanals a domicili
el producte anirà en una caixa de fusta amb el logo de la botiga imprès que es
retornarà buida en el següent lliurament.

Distribució

Els nostres plantejaments pel que fa a la distribució estan fonamentats en una
relació amb els productors i fabricants directa, procurant evitar intermediaris.
Només així podem oferir qualitat i garantia en la nostra oferta.

Pel que fa a la distribució, a banda de la venda a l’establiment, també oferirem
la venda a domicili, amb un sistema logístic informàtitzat i una flota de dues
furgonetes que ens permetrà subministrar les comandes en menys de 36 hores.

Preu

El nivell de preus de l’oferta d’Olor de Cireres es situa en una posició intermèdia
del mercat, tot i que ofereix un valor especial gràcies a l’espai d’esmorzars/bere-
nars i l’agenda formativa. El marge comercial mitjà estarà al voltant del 35%.

La següent taula 2.3 mostra alguns preus aproximats d’algunes referències del
nostre assortiment:

Taula 2.3. Exemples de preus d’articles de la botiga

Referència Preu

Beguda de civada Oatly 1 l 1,80 AC
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Taula 2.3 (continuació)

Referència Preu

Soja groga Biocop 500 gr 1,95 AC

1 kg de tomàquets 5,20 AC

1/2 dotzena d’ous 2,45 AC

Per aconseguir una òptima relació amb els nostres distribuïdors, Olor de Cireres
pagarà en un termini de 30 dies, i quan sigui requerit pel pagès, al comptat.

Comunicació

Per tal d’assolir els objectius de reconeixement de la marca/botiga fixats, es
realitzarà una campanya publicitària utilitzant diferents mitjans below the line.
També dissenyarem diferents promocions per potenciar el llançament d’Olor de
Cireres.

Algunes de les principals activitats de comunicació a realitzar seran les següents:

• Inauguració de la botiga

• Creació d’una pàgina web

• Participació activa en les xarxes socials, fonamentalment Facebook i Twiter

• Campanya de màrqueting directe

• Campanya de publicitat exterior, a través de la contractació d’opis per
orientar el trànsit cap a l’establiment

2.3.7 Pla d’acció

En aquest punt es detallaran les accions a realitzar, el moment de realitzar-les i els
responsables d’executar-les i controlar-les.

Per exemple, totes les accions a realitzar en l’obertura d’Olor de Cireres tenint en
compte que el negoci obre l’1 de març de 2016, es presenten en la següent taula
2.4 del cronograma:

Taula 2.4. Cronograma d’obertura

Activitat Mes

Condicionament de la botiga Febrer

Aprovisionament dels productes Última setmana de febrer

Creació d’una pàgina web Febrer

Campanya publicitària Març

Inauguració de la botiga Segon divendres de març
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Taula 2.4 (continuació)

Activitat Mes

Realització de targetes de fidelització A partir de l’obertura de la botiga

Participació en les xarxes socials Cada setmana de tots els mesos de l’any

Control de l’assortiment Mensual

2.3.8 Seguiment, pressupost i control

Tenint en compte que les vendes esperades durant el primer any són de 150.000
AC, el seguiment i el control es fonamentarà en la revisió setmanal i mensual de les
xifres de vendes obtingudes.

Un altre aspecte important a controlar és el de la xifra de clients i l’índex de
satisfacció, que s’avaluarà a través d’una enquesta que es realitzarà als clients que
tinguin la targeta de fidelització d’Olor de Cireres, als quatre mesos d’obertura de
la botiga. L’enquesta es repetirà a finals d’any.

També es controlaran altres aspectes com les relacions amb els proveïdors i els
índexs de preus en relació amb la competència.
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3. Seguiment i control del pla de màrqueting

L’elaboració del pla de màrqueting no tindria cap sentit sense el seguiment i el
control de totes les accions a desenvolupar per tal d’assolir els objectius marcats. I
no cal esperar la finalització de les accions per tal d’avaluar-ne resultats. Un pla de
màrqueting, com tota programació temporal d’accions, ha de ser un document viu
que permeti realitzar ajustaments i correccions durant tot el procés. El màrqueting
no és una ciència exacta, i tot i que l’avaluació del procés es fonamenta en dades
numèriques (xifra de vendes, costos, perfil dels consumidors, etc.), sempre es pot
haver errat en l’enfocament de l’estratègia o haver estat massa ambiciosos a l’hora
de fixar els objectius.

El control de màrqueting manté tots els treballadors i activitats en la direcció
correcta perquè l’organització pugui assolir els objectius previstos en el pla. Són
necessàries reunions periòdiques de control per reduir al mínim les improvisa-
cions. I sempre és millor anticipar-se als problemes amb accions proactives,
prenent mesures de sanejament.

3.1 Previsió i seguiment del pla de màrqueting

Les empreses han de fixar unes pautes estandarditzades per mesurar i avaluar
el progrés de les activitats programades i poder fer un seguiment correcte de
l’execució del pla de màrqueting. Aquest seguiment permetrà als responsables
de màrqueting estar preparats per a intervenir en el cas de necessitat.

Aquestes són les eines clau per mesurar l’evolució i el progrés de l’empresa que
s’han d’incloure en el pla de màrqueting:

• La previsió de vendes i costos a partir de la informació obtinguda de l’entorn
extern i intern

• El pressupost com a mecanisme de planificació i seguiment de les despeses

• La planificació temporal dels programes del pla de màrqueting

• Els indicadors necessaris per tal de verificar el procés

3.1.1 Previsió de vendes i costos

El pla de màrqueting ha d’incloure una previsió de les vendes i els costos durant
el període de vigència del pla. Concretament, s’ha de realitzar una previsió de
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vendes en el mercat i una previsió de vendes i costos dels productes protagonistes
del pla.

Per poder realitzar una bona previsió cal tenir en compte:

• Factors externs: com la demanda, les oportunitats o les amenaces de
l’entorn.

• Factors interns: com els objectius, capacitats o restriccions presents dins
de l’empresa.

Exemple de previsió de vendes de vehicles a Catalunya

Després d’uns anys no gaire optimistes a causa de la crisi econòmica iniciada l’any 2008,
les previsions de vendes del sector de l’automoció a Catalunya per al 2015 foren d’un
milió de turismes. Aquesta previsió, que finalment es va acomplir, es va formular tenint en
compte factors macroeconòmics com són la fortalesa de l’economia i l’activitat turística, la
millora del consum, el millor accés al finançament, però també a la incidència dels plans
d’ajut a la compra i l’esforç de les marques i concessionaris en promocions de venda i
innovacions tecnològiques aplicades al vehicle.

Una bona manera d’actuar és plantejar-se tres pronòstics de vendes i costos
diferents:

• Pronòstic per a la pitjor situació possible

• Pronòstic per a la millor situació possible

• Pronòstic per a l’escenari més probable

Només així, si es fa una previsió de vendes per sota de la real, es corre el risc de
no tenir suficient estoc o suficient personal per atendre la demanda. Per contra,
si la previsió de vendes és molt superior a la finalment obtinguda, pot conduir
l’empresa a una situació de sobreproducció i altres problemes derivats. Tenint en
compte els tres escenaris anteriors, es pot estar preparat per adaptar les actuacions
segons l’evolució futura de l’entorn.

Estratègia de penetració i estratègia de desnatat

L’estratègia de penetració és aquella que pretén augmentar les vendes en els mercats on
ja s’opera amb els productes actuals. En canvi, l’estratègia de desnatat és la que intenta
fixar el preu d’un producte nou en el nivell més alt possible, aquell que els consumidors
més interessats estarien disposats a pagar.

D’altra banda, les previsions també estan condicionades per l’estratègia de màr-
queting que es decideixi aplicar en el pla de màrqueting. Per exemple, si una
empresa pensa introduir un producte nou a través d’una estratègia de penetració,
realitzarà una previsió de vendes superior que si ho fa a través d’una estratègia de
desnatat.

Tipus de previsions

Tot i que existeixen diferències en les previsions en funció del tipus de pla de
màrqueting de què es tracta, la majoria acostumen incloure els següents tipus:
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• Previsions de vendes del mercat i dels segments: en aquest tipus de
previsió es tracta de fer una estimació de les vendes del mercat en el qual
hem decidit actuar per als propers cinc anys. Aquesta previsió ajuda a
quantificar la mida del mercat i a planificar la quota de mercat que es
vol aconseguir, així com la quota de mercat prevista per als principals
competidors. A més, també es pot elaborar una estimació de les vendes
per a cadascun dels segments de consumidors als quals s’adreça l’empresa.

• Previsions de vendes per a l’empresa: la segona previsió a fer en el pla de
màrqueting és la de determinar les vendes previstes per a cada mes de l’any
de cada producte o línia de productes dins de cada segment del mercat, tant
en unitats físiques com en unitats monetàries.

Seat i la crisi de Volkswagen

Seat va tancar l’any 2015 amb un total de 530.000 vehicles. Les previsions de creixement
per al 2016 superaven el 10%. Però per culpa de la crisi d’imatge del grup Volkswagen
per manipular el programari de milers dels seus motors, responsables del mesurament de
l’emissió de partícules contaminants, les previsions de vendes per al 2016 es van tancar a
la baixa, al voltant de 400.000 vehicles.

• Previsions de costos: a partir de la previsió de vendes dels productes de
l’empresa, el pla de màrqueting ha de reflectir la previsió del costos associats
a la producció de tot el que s’ha previst vendre. Aquesta previsió de costos
es fonamenta en les dades obtingudes de l’anàlisi de la situació actual de
l’empresa i les dades sobre la tendència de l’evolució històrica dels costos,
que es poden ajustar després d’haver elaborat el pressupost de les activitats
del pla de màrqueting.

• Previsions de vendes i de costos per a diferents canals de distribució:
aquest tipus de previsió només s’ha d’incloure en el pla quan l’empresa
comercialitza els seus productes a través de diferents canals de distribució o
diferents tipus d’intermediaris. Es tracta de realitzar una previsió de vendes
tant en unitats físiques com en unitats monetàries i una previsió de costos
de forma separada per a cada canal o intermediari. Així es pot fer una
comparativa de cada canal i prendre decisions. Un exemple d’empresa que
hauria de fer aquest tipus de previsió seria una cadena d’hotels, que ha de
preveure les vendes i els costos generats de la comercialització a través del
canal directe (ja sigui a través la pàgina web pròpia, el telèfon o la recepció)
i les vendes i costos generats a través dels diferents operadors turístics amb
els quals tingui un contracte comercial.

Totes aquestes previsions s’han de completar calculant les variacions temporals (ja
siguin mensuals, trimestrals o anuals) i les mitjanes de creixement per analitzar i
avaluar tendències. Aquesta avaluació de les tendències en les previsions permet
al responsable de màrqueting:

• Avaluar els mercats objectius del pla de màrqueting

• Fixar i revisar els objectius del pla de màrqueting
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• Distribuir els recursos entre les diferents activitats

• Avaluar les diferències entre els resultats reals i els resultats previstos

Fonts d’informació per a la previsió

Els responsables de màrqueting poden utilitzar diferents fonts d’informació per
realitzar les seves prediccions. Aquestes són:

• Fonts d’informació primàries. Per exemple, les investigacions sobre
hàbits i intencions de compra es poden utilitzar per fer previsions sobre la
demanda i l’evolució de les vendes d’un segment o d’un producte concret.
De totes maneres, s’ha de tenir en compte que com que es treballa amb
dades obtingudes a partir de les opinions dels consumidors, aquestes poden
canviar. Per tant, és important relativitzar aquestes dades i posar sentit comú
a la decisió final.

• Fonts secundàries. En aquest cas, es poden utilitzar les dades provinents
d’associacions professionals, estadístiques públiques, informes sobre dife-
rents indústries realitzats per analistes i consultors, etc. Poden ser molt útils
per realitzar estimacions de vendes i costos. Novament, el responsable del
pla de màrqueting ha de fer ús del seu sentit comú i experiència per saber
detectar l’oportunitat i qualitat de les dades.

Sobre les dades obtingudes s’hi poden aplicar tècniques estadístiques per a la
previsió de vendes. Però a més d’aquesta eina totalment objectiva, molts experts
en màrqueting opten per utilitzar també eines subjectives de previsió, com són:

• Les estimacions de la força de vendes

• L’opinió d’executius experts

• El mètode Delphi

Realitzar una previsió de vendes no és una tasca fàcil, i menys encara quan la
previsió s’ha de realitzar per a un producte nou o innovador. En aquest cas, es pot
fer una prova de llançament en un mercat més limitat i analitzar les dades de vendes
de les primeres setmanes o mesos. Si això no és possible, es poden analitzar les
dades de com van funcionar les vendes de productes similars en mercats similars.

Exemple de previsió de vendes: el cas de BikePack



Polítiques de màrqueting 77 Pla de màrqueting

Per realitzar la previsió de vendes de la bicicleta-motxilla BikePack, una bicicleta pensada
per als senderistes que volen fer trajectes llargs amb bicicleta i convertir-la en motxilla en
els trams en què no és possible continuar amb bicicleta, es podrien analitzar les vendes de
bicicletes de muntanya o les vendes de motxilles adreçades al segment de senderistes o
alpinistes que valoren la tècnica, la lleugeresa i la resistència.

3.1.2 Planificació i seguiment del pressupost de despeses

Els pressupostos permeten distribuir els recursos disponibles de l’empresa entre
els programes i activitats de màrqueting previstos per al temps de vigència del pla
de màrqueting.

L’elaboració del pressupost permet fer el seguiment de les despeses que s’han
generat en comparació amb els costos previstos de manera fàcil i realista.

Mètodes per a la fixació del pressupost

Els mètodes per a la fixació del pressupost permeten conèixer les possibilitats que
tenen les empreses a l’hora de decidir la quantitat de diners destinada a l’execució
del pla de màrqueting. Els principals són:

• Mètode dels recursos disponibles. Es tracta de fixar la xifra pressupos-
tària que l’empresa es pot permetre després d’haver cobert altres accions
considerades més importants. Per exemple, una empresa petita acostuma a
dedicar el gruix dels seus recursos a despeses relacionades amb la producció
de béns o la generació de serveis. Per tant, destina “el que li sobri” per
realitzar accions de màrqueting. Evidentment, aquest raonament, tot i que
és molt habitual, no respon a la lògica de destinar al pla de màrqueting el
que realment és necessari per assolir els objectius del pla de màrqueting i
ignora que una despesa en màrqueting suposa una inversió per generar un
augment de les vendes.
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• Mètode del percentatge sobre vendes. En aquest cas, el pressupost del pla
de màrqueting es fixa a partir d’un percentatge sobre les vendes realitzades.
Tot i que és un mètode molt utilitzat, tampoc segueix una lògica empresarial,
ja que si baixen les vendes també ho farà el pressupost per al següent
any, en un moment en què la decisió encertada seria invertir o mantenir
el pressupost per intentar estimular les vendes.

• Mètode de paritat competitiva. Un altre mètode simple i limitat és el
d’assignar el pressupost en funció del que fixi la competència.

• Mètode basat en objectius i tasques. Es tracta de fixar el pressupost que
permeti desenvolupar totes les activitats necessàries per assolir els objectius
del pla de màrqueting. És el mètode més raonable.

Tipus de pressupostos

Un cop fixat el pressupost global, sigui quin sigui el mètode aplicat, el responsable
del pla de màrqueting ha de distribuir-lo entre les diferents activitats que s’han de
portar a terme. Segons com s’organitzi aquesta distribució, es poden generar els
següents tipus de pressupostos:

• Pressupost per cada programa de màrqueting-mix. En aquest cas, la
distribució del pressupost es fa per programes de màrqueting (producte,
preu, distribució i comunicació). Implica calcular els costos previstos en
cada programa i permet la comparació d’aquesta previsió de costos amb
les despeses i resultats que finalment generarà cada concepte, estimulant la
responsabilitat en la gestió de cadascun dels implicats.

• Pressupost per segments o per mercats. Aquest tipus de pressupost
implica distribuir la inversió entre els diferents segments als quals s’adreça
l’empresa, fent visibles aquells segments del mercat als quals costa més
servir i i aquells segments més rendibles per a l’empresa.

• Pressupost per àrees geogràfiques. Repartir el pressupost per àrees
geogràfiques permet centrar l’atenció en els costos de màrqueting de cada
zona i fer comparatives en relació amb les despeses i els ingressos.

• Pressupost per divisions o productes. Aquesta distribució permet als
directius i product managers realitzar un seguiment de l’àrea o del producte
del qual són responsables, comparant despeses i detectant problemes i
oportunitats.

• Pressupost global de màrqueting. Aquest tipus de pressupost pot utilitzar
qualsevol dels pressupostos anteriors, mostrant les despeses distribuïdes
per mesos i un resum anual. També pot incloure informació sobre els
marges bruts i nets, juntament amb altres indicadors derivats de les vendes
i despeses previstes.
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3.1.3 Planificació temporal dels programes del pla de màrqueting

La planificació temporal i els cronogrames ajuden l’empresa a definir l’evolució
temporal de les activitats a realitzar en cadascun dels programes i a coordinar
la seva execució per poder evitar conflictes i poder avaluar el procés. Tothom
implicat ha de saber quina és la seva responsabilitat, què ha de fer i quan ho ha de
fer.

Un cronograma és la descripció de les activitats d’un projecte en relació
amb el temps durant el qual es desenvoluparan, cosa que implica, primer
de tot, determinar amb precisió quines són aquestes activitats a partir dels
aspectes tècnics presentats en el projecte. D’acord amb els recursos, el temps
total i l’equip humà amb què es compta, es calcula per a cada una de les
activitats el temps durant el qual hauran de ser desenvolupades.

El primer que s’ha de fer és un llistat de totes les activitats que s’han de portar a
terme per assolir els objectius del pla de màrqueting i, posteriorment, assignar a
cada activitat la data d’inici i de finalització. També s’ha d’assignar un responsable
de la supervisió i desenvolupament de cadascuna de les tasques.

Com més precisió en els temps assignats a cada tasca, millor serà el seguiment i
control que se’n podrà fer.

3.1.4 Indicadors de l’evolució del pla de màrqueting

Un indicador és una forma d’identificar els mecanismes que es porten a terme per
aconseguir els resultats esperats. Ha de ser una mesura sistemàtica i permanent
que permeti detectar problemes i aplicar mesures correctores al més aviat possible.

Exemple d’indicadors per a una botiga en línia

En l’elaboració d’un pla de màrqueting d’un negoci en línia els indicadors que poden ajudar
a mesurar si els resultats obtinguts van en la direcció de la missió de l’empresa i dels
objectius que s’han d’assolir poden ser els següents:

• Compte de resultats mensual. És a dir, els ingressos menys les despeses

• Nombre de visites al web

• Ràtio de conversió. És a dir, les vendes generades dividides entre el nombre de visites i
multiplicades per cent, per expressar un percentatge

• Productes més venuts

• Taxa d’abandonaments del carret de la compra. Dit d’una altra manera, compres
interrompudes

No és necessari que cada activitat planificada en el pla de màrqueting tingui
un indicador que la controli. Només l’han de tenir les activitats que afectin
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més directament els resultats i que permetin a l’empresa avançar en la direcció
estratègica definida.

Els indicadors més útils són aquells que s’ajusten millor a la missió de l’empresa,
els objectius del pla de màrqueting, la fidelització dels clients, l’evolució de les
vendes i els aspectes importants per a l’empresa.

Definició dels indicadors

El procediment de definició dels indicadors consisteix a concretar els paràmetres,
a partir dels objectius del pla de màrqueting, que permetin quantificar resultats
periòdics i tendències.

Evidentment, per a la determinació dels indicadors s’han de tenir en compte els
objectius de màrqueting. En la taula 3.1 hi ha alguns exemples d’indicadors per
al control dels objectius de màrqueting.

Taula 3.1. Exemples d’indicadors per al control dels objectius de màrqueting

Objectiu de màrqueting Indicador

Captació de nous clients Determinar la quantitat o el percentatge de clients
nous per mes, trimestre o any

Retenció de clients Determinar la quantitat o el percentatge de clients
que continuen comprant durant un període
determinat

Augment de la satisfacció dels clients Determinar el percentatge de clients que es
consideren satisfets o molt satisfets amb l’empresa

Augment de la distribució Determinar el percentatge de relacions establertes
amb nous intermediaris i agents dins dels canals de
distribució en un període concret

Augment de la quota de mercat Calcular les vendes totals de l’empresa en unitats
físiques i en unitats monetàries dividides per les
vendes totals del sector

Acceleració del procés d’acceleració de la introducció
de nous productes

Determinar el temps mitjà necessari per introduir un
producte nou en el mercat

Acceleració de la gestió de les comandes Determinar el número de dies necessari per
processar una comanda i enviar el producte

Quant als objectius financers, en la taula 3.2 hi ha alguns exemples d’indicadors
útils en l’elaboració del pla de màrqueting.

Taula 3.2. Exemples d’indicadors per als objectius financers

Objectiu financer Indicador

Augment del volum de vendes Calcular les vendes setmanals, mensuals, trimestrals
o anuals en unitats monetàries

Augment de les vendes dels productes Calcular les vendes setmanals, mensuals, trimestrals
o anuals en unitats monetàries per a cada producte

Millora de la productivitat dels canals de distribució Comparar les vendes i els costos per cada canal en
un període concret

Millora de la rendibilitat Calcular el marge net i el marge brut per productes,
per canals de distribució, per segment, per
consumidor..., en un període de temps
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Taula 3.2 (continuació)

Objectiu financer Indicador

Consecució del llindar de rendibilitat Calcular el número de setmanes o mesos necessaris
perquè els ingressos s’equiparin amb els costos i
comencin a haver-hi beneficis

Una altra manera de determinar alguns indicadors útils és a partir de l’observació
del comportament de compra del client. En la taula taula 3.3 hi ha alguns exemples
d’aquest tipus d’indicadors.

Taula 3.3. Exemples d’indicadors basats en el comportament de compra del consumidor

Comportament Indicador

Descobriment del producte per part del client Mesurar el coneixement del client sobre el producte i
els productes de la competència

Obtenció o ampliació d’informació sobre el producte Comptar el nombre de catàlegs lliurats, consultes
rebudes, visites a l’establiment, subscripcions a una
revista informativa, etc.

Desenvolupament d’una actitud positiva cap al
producte

Mesurar les actituds del consumidor cap al producte i
els productes de la competència

Prova del producte Mesurar el nombre de persones que reben mostres
del producte

Mesurar les vendes realitzades per segment o
producte

Satisfacció Mesurar la satisfacció del client a través d’enquestes

Fidelització Mesurar la taxa de retenció de clients, el volum o la
freqüència de compra

En el cas del màrqueting en línia, alguns dels indicadors que es poden tenir en
compte estan recollits a la taula 3.4.

Taula 3.4. Exemples d’indicadors per al màrqueting en línia

Indicador Activitat objecte del
mesurament

Comentaris sobre l’indicador

Consultes Nombre de vegades que
s’accedeix als fitxers d’un web

Indicador molt genèric de la
popularitat del web

Impressions Nombre de vegades que es
presenta un anunci

Una pàgina pot incloure múltiples
anuncis i, per tant, pot generar
múltiples impressions

Pulsacions Nombre de vegades que un client
clica sobre un anunci per obtenir
més informació

Indicador lligat a l’interès mostrat,
però no ha d’estar directament
lligat a les vendes

Visites Nombre de vegades que
s’accedeix a una determinada
pàgina web

No se sap quants usuaris
repeteixen la visita

Durada Temps de permanència d’un
usuari en una pàgina

Indicador de l’atractiu d’una
pàgina

Entrades i sortides Pàgines on entra i surt l’usuari
dins d’una mateixa adreça web

Indicador de les pautes d’ús de la
informació dins del web

Registres Nombre de persones que es
registren com a usuàries d’una
adreça web

Indicador d’un interès més gran
que permet comunicació
bidireccional
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Taula 3.4 (continuació)

Indicador Activitat objecte del
mesurament

Comentaris sobre l’indicador

Transaccions Nombre de persones que
realitzen una compra o una
descàrrega d’informació

Els indicadors concrets varien
segons els objectius

A més, quan es tracta de vendes personals, per tal de mesurar el procés de venda
es poden utilitzar els indicadors següents:

• Nombre de sol·licituds rebudes

• Nombre de presentacions de vendes realitzades

• Nombre de licitacions acceptades

• Nombre de persones interessades que han passat a ser clientes

• Nombre de comandes rebudes

Finalment, si la venda es produeix a través d’intermediaris, es pot mesurar la
productivitat del canal utilitzant els indicadors següents:

• Quantitat de clients o vendes generades per canal o intermediari

• Costos i beneficis per canal o intermediari

• Rapidesa en el lliurament de les comandes

• Percentatge de trencaments d’estoc

Utilització dels indicadors

Els indicadors que finalment se seleccionin han de ser útils per analitzar la infor-
mació realment important i, sobretot, han de servir per poder prendre decisions
encertades per assolir els objectius del pla de màrqueting.

Un indicador es pot descartar quan l’empresa:

• No té suficient pressupost per poder mesurar l’indicador. Seria el cas d’una
empresa que vulgui utilitzar les actituds dels consumidors envers el producte
com a indicador, però que no tingui suficient pressupost per portar a terme
una investigació amb base científica.

• Considera que un indicador, tot i ser molt fàcil de mesurar, no és prou fiable
a l’hora de prendre decisions. Per exemple, per avaluar el comportament
de compra dels client en una botiga en línia es pot descartar l’indicador
que mesura el nombre de consultes a una web a favor de l’indicador dels
registres o de les transaccions, perquè aquests dos últims es consideren més
adequats.
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• Detecta que s’està abusant de l’ús d’indicadors. Per exemple, es pot donar el
cas que una empresa redueixi el nombre d’indicadors davant de les queixes
dels treballadors, que han de dedicar un temps excessiu a registrar els
mesuraments de tots els indicadors en lloc d’ocupar-se d’oferir un bon servei
al client.

Els resultats dels indicadors són més ben valorats pels responsables de màrque-
ting en funció dels aspectes següents:

• Comportament dels indicadors amb relació als resultats previstos. Per
exemple, si l’indicador és el volum de vendes per segment de mercat, el
responsable del pla de màrqueting ha de comparar els resultats de les vendes
reals, en el segment escollit i per a un període, amb les vendes previstes en
el mateix període.

• Comportament dels indicadors en relació amb els resultats històrics. Se-
guint el mateix exemple, si l’indicador és el volum de vendes per segment,
el que fa el responsable de màrqueting és comparar el resultat de l’indicador
amb els resultats històrics de vendes, en el mateix període i del mateix
segment, dels exercicis anteriors per comprovar si hi ha tendències a la baixa
o a l’alça o comportaments anormals.

• Comportament dels indicadors amb relació als resultats comparatius de la
competència o del sector. En aquest cas es tracta de comparar resultats de
l’indicador amb els obtinguts per la competència o pel sector industrial del
qual es forma part, sempre que es disposi de les dades. Aquesta comparació
pot ajudar a avaluar les fortaleses i les debilitats enfront de la competència.

• Comportament dels indicadors en relació amb les influències ambientals.
En aquest punt es tracta d’interpretar els resultats de l’indicador dins del
context en el qual s’ubica l’empresa. En aquest sentit, un augment de les
vendes en un segment es pot explicar per un període d’expansió econòmica.
Per contra, un descens de les vendes es pot explicar per un context amb
problemes d’escassetat de matèries primes.

Quant a la utilització dels indicadors, només queda apuntar que el seu seguiment
es pot fer de forma mensual, setmanal, diària o minut a minut. Però no és tant la
freqüència amb què es mesuren els indicadors, sinó el profit que es treu d’aquesta
mesura. Els indicadors, a banda de permetre fer un seguiment dels programes
i activitats del pla de màrqueting, són una eina molt preuada per a la presa de
decisions i per aplicar accions correctores quan els resultats no són els esperats.

3.2 Control de l’execució del pla

El control de l’execució del pla és la part final de l’elaboració del pla de
màrqueting. En aquest apartat només queda planificar la manera com l’empresa
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controlarà l’execució del pla. És a dir, com es pot estar segur que tant la feina
dels treballadors com les activitats s’estan portant a terme segons les directrius del
pla de màrqueting.

3.2.1 Tipus de control

Hi ha quatre tipus de control que s’han de planificar en el pla de màrqueting. El
procés en cadascun és sempre el mateix, podeu veure’l a la figura 3.1.

Figura 3.1. Procés de control del pla de màrqueting

Control anual del pla

Aquest primer tipus de control del pla de màrqueting s’utilitza per avaluar el
progrés i els resultats derivats del pla de màrqueting de l’any actual, suposant
que cada any es formulin plans de màrqueting nous.

Aquest tipus de control abasta les dimensions següents:

• Mesures per avaluar l’eficàcia global. Aquestes mesures són les vendes
totals, la quota de mercat, el cost de les vendes i els resultats financers
globals. Per exemple, les empreses constructores d’habitatge es fixen
especialment en les vendes trimestrals d’habitatges i la quota de mercat,
interpretant aquesta informació en el context dels resultats totals del sector
i considerant a la vegada les influències de l’entorn. Aquestes mesures
ajuden també a avaluar quines són les forces de l’empresa en relació amb la
competència.

• Resultats orientats a aconseguir els objectius del pla de màrqueting.
Concretament, els directius de màrqueting se centren a examinar la manera
com certs departaments o divisions de l’empresa tracten d’assolir els
objectius marcats. Per exemple, una cadena de moda tèxtil fixa objectius en
el pla de màrqueting tant a nivell general com per a cadascuna de les seves
botigues, per després mesurar i comparar els resultats setmanals, mensuals
i anuals obtinguts amb els resultats d’altres anys.
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• Resultats dirigits a assolir els objectius i estratègies del màrqueting-
mix. Es tracta d’un control a més llarg termini. El realitzen especialment
els responsables d’una línia concreta de productes, comparant mesures
i indicadors de diferents anys i realitzant informes sobre les tendències
observades.

Control de la rendibilitat

Aconseguir unes vendes per sobre de les previstes no és garantia d’èxit. Si vendre
per sobre de les expectatives no és rendible per a la companyia pot ser que hagi
d’acabar tancant. El control i la comparativa de dades al llarg del temps d’aspectes
com la recuperació de la inversió, els beneficis, les pèrdues mensuals, els marges
bruts o els marges nets pot permetre al responsable de màrqueting descobrir
fortaleses o debilitats i identificar a temps possibles problemes i oportunitats.

Exemple de control deficitari: la manca d’estoc en el llançament

Durant les setmanes prèvies al llançament de les ulleres de realitat virtual Oculus Rift es
va produir una crisi per manca de components sense precedents i la marca va ser incapaç
de donar cobertura a l’alta demanda del producte.

S’havien creat gran expectatives en el mercat i molts usuaris havien fet la reserva de les
ulleres amb antelació, fins i tot amb el pagament per endavant.

Es va informar que el retard en l’entrega de les comandes seria de mesos, fet que
va provocar el pànic entre els jugadors de videojocs, que van manifestar el seu
descontentament a través de les xarxes socials.

La manca d’estocs es va produir perquè l’empresa no s’havia preparat per a una demanda
tan elevada.

Control de la productivitat

Mitjançant el control de la productivitat s’avalua si les accions del pla de màrque-
ting s’estan realitzant de forma eficient.

Es pot millorar l’eficiència amb accions com les següents:

• Accions portades a terme per la força de vendes

• Accions promocionals

• Accions de comercialització

• Accions logístiques

• Accions de la direcció de productes

El que es pretén amb aquest control és millorar la productivitat mitjançant la
reducció de costos o l’eliminació d’accions innecessàries que no comprometin
la satisfacció dels clients o altres objectius prioritaris de l’empresa. De fet, un
augment de la productivitat de l’empresa provoca de forma directa una satisfacció
més gran dels clients.
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Exemple de control efectiu: Mercadona i la figura de l’interproveïdor

Durant els anys 90, Juan Roig va crear la figura dels interproveïdors, que són fabricants
amb els quals l’empresa signa un contracte de per vida com a subministradors de les
seves marques pròpies i amb els quals s’ajusten més els costos. Mercadona assegura a
aquests proveïdors un determinat volum de compres a canvi que acceptin unes regles
molt estrictes i una reducció de marges amb l’objectiu d’abaratir el producte al màxim.
D’aquesta manera, es proposen innovacions que milloren la productivitat en els processos
de producció i d’emmagatzematge, com per exemple la reducció d’aire en els paquets de
cereals i fruits secs, el canvi d’envasos de vidre de les espècies per envasos de plàstic,
l’eliminació d’etiquetes duplicades i tintes en el vi i l’oli, o l’eliminació del setinat de l’envàs
del brics de llet.

Amb totes aquestes innovacions, la cadena de supermercats estalvia cada any 500 milions
d’euros.

Control estratègic

Mentre que el control anual, el control de la rendibilitat i el control de la
productivitat es fan de forma mensual, el control estratègic es pot fer una o
dues vegades l’any, és a dir, a mitjan i al final del desenvolupament del pla de
màrqueting. El que es pretén amb el control estratègic és avaluar l’eficàcia de
l’empresa en les àrees clau següents:

• Gestió i desenvolupament de les funcions de màrqueting

• Relacions amb els clients

• Responsabilitat social relacionada amb aspectes de caràcter ètic

Vegem, a continuació, cadascuna d’aquestes àrees clau.

1. Control de la gestió de màrqueting

Per avaluar les funcions de màrqueting, és a dir, si les coses s’estan fent bé
i si s’estan prenent les decisions correctes, és primordial fer una auditoria de
màrqueting.

Una auditoria de màrqueting és una anàlisi detallada i sistemàtica de les
capacitats i resultats de màrqueting.

Els resultats de l’auditoria permeten detectar els punts forts i els punts febles
de l’empresa sobre aspectes relacionats amb el màrqueting. Dins del pla de
màrqueting s’ha d’incloure un resum de l’auditoria, en l’apartat d’anàlisi interna.

Els aspectes a tenir en compte per planificar l’auditoria de màrqueting són els
següents:

• Estratègia de màrqueting. S’ha de comprovar que:

– La missió de l’empresa se centri en el mercat i en les necessitats dels
consumidors.
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– La missió estigui ben establerta i s’utilitzi com a base de la planifica-
ció.

– Els objectius estiguin relacionats clarament amb la missió.

– Les estratègies i objectius siguin adequats tenint en compte els aspec-
tes macro i microambientals.

– Els programes i les accions de màrqueting estiguin relacionats amb
l’estratègia i la missió de l’empresa.

– Tot l’equip de treballadors del departament de màrqueting entengui
l’estratègia de l’empresa i tingui les habilitats i els recursos necessaris
per a portar-la a terme.

• Operacions de màrqueting. S’ha d’analitzar si:

– L’organització disposa d’un sistema d’informació eficaç i si la informa-
ció està disponible per a tots els responsables que prenen decisions.

– L’empresa té un sistema d’intel·ligència de màrqueting efectiu que
permeti avaluar els avenços de la competència o de l’entorn extern.

– L’empresa disposa d’un sistema de gestió eficient i eficaç d’avaluació
de:

∗ Els nous productes i la cartera de productes en general
∗ La política de preus
∗ Les relacions amb la cadena de subministrament
∗ La política de comunicació i promoció
∗ La força de vendes i els processos de venda

• Relacions amb els agents. Per retroalimentar la informació rebuda i
millorar les accions de màrqueting, cal observar els punts següents:

– Efectes que les polítiques de màrqueting tenen sobre els clients.

– Percepcions que tenen els clients sobre l’empresa i la marca, especial-
ment en comparació amb la competència.

– Grau de satisfacció del client i la seva evolució.

– Existència d’algun sistema que permeti descobrir les causes de pèrdu-
es de clients.

– Com es transmet la informació sobre les percepcions i reaccions a
altres grups relacionats amb l’empresa.

• Resultats de màrqueting. Les qüestions que s’han de plantejar a l’auditoria
són:

– Què fa l’organització quan els programes i les activitats de màrqueting
no assoleixen els objectius fixats amb antelació.

– Com es fa la diagnosi dels problemes per tal de reconduir-los.

– Com es determina que la recuperació de la inversió en màrqueting s’ha
assolit.

– Com actua la direcció davant de fets o esdeveniments imprevistos que
puguin estimular o perjudicar els resultats de màrqueting.
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2. Control de les relacions amb els clients

Els clients i el seu manteniment són una qüestió vital per a l’empresa. En
l’avaluació de les relacions amb els clients, el pla de màrqueting ha de contemplar
els aspectes següents:

• Tendències anuals en la captació de nous clients

• Retenció dels clients actuals

• Queixes dels clients

• Nivells de satisfacció dels clients

• Percepcions dels clients

Les fonts d’informació per obtenir aquestes dades acostumen a ser:

• Registres interns de l’empresa

• Enquestes a consumidors

• Mecanismes de retroalimentació, que serveixen com a indicatius de les
actituds i la satisfacció dels clients, com per exemple les bústies de queixes
o suggeriments.

Comparant els resultats de les fonts d’informació al llarg del temps, es pot observar
en quins aspectes calen millores i quins s’han de reforçar. Aquests resultats
s’han d’avaluar amb una antelació de dotze mesos i tenint com a referència els
paràmetres clau següents:

• Cost de l’adquisició i retenció del client

• Productivitat de les accions

• Nivell de satisfacció del client

3. Control de la responsabilitat social i avaluació ètica

Els clients valoren, cada cop més, el compromís social i la responsabilitat ètica
de les empreses. Per això les empreses han de guanyar-se la confiança dels seus
clients adquirint els compromisos següents:

• Protecció del medi ambient

• Comportaments ètics cap al client, proveïdors, inversors, treballadors i
altres agents

• Suport a les comunitats locals



Polítiques de màrqueting 89 Pla de màrqueting

Per mesurar el resultat de l’empresa en relació amb qüestions ètiques i socials
s’han d’aplicar mesures de caràcter anual i s’ha de demostrar transparència i
informar de les dades a la direcció de l’empresa, però especialment cal fer
comunicats públics de com s’està gestionant aquest aspecte tan sensible per a
l’opinió pública.

Exemple de referent europeu de banca ètica i sostenible: Triodos Bank

Triodos Bank és un banc europeu independent, fundat el 1980, que promou una renovació
del sistema financer a través d’un model de banca amb valors. Una entitat que utilitza
el diner dels seus estalviadors i inversors per donar préstecs a empreses i projectes de
l’economia real i a sectors socials, culturals i mediambientals. A més, és transparent amb
l’ús del diner.

Aquesta filosofia li ha permès fer-se un espai en un mercat molt saturat.

3.2.2 Avaluació del procés i control de l’execució del pla

El control del pla de màrqueting permet:

• Comprovar que les coses funcionen segons les previsions.

• Prendre les decisions correctes en funció de la informació obtinguda.

El desenvolupament del control del pla de màrqueting ha de partir dels objectius
fixats per a cada estratègia o programa del pla de màrqueting i ha de seguir els
següents passos:

1. Formular una sèrie d’indicadors que permetin la mesura dels resultats de
forma periòdica i la comparació dels resultats obtinguts amb els estàndars
preestablerts.

2. En cas d’haver-hi diferències, analitzar-ne les raons i fer una diagnosi.

3. Si no s’assoleixen els mínims previstos, prendre les mesures correctives,
fent els ajustos necessaris o executant el pla de contingència previst.

Fixació dels estàndards i del moment del mesurament

Tenint com a punt de partida els objectius fixats en el pla de màrqueting, els
resultats obtinguts durant i al final de l’execució del pla han de comparar-se
amb unes xifres o intervals de mesurament estàndards que hagin estat definides
en els pressupostos destinats als plans de màrqueting, prediccions, indicadors i
cronogrames.

Exemple comparació de xifres previstes i reals

L’empresa X està executant un pla de màrqueting de llançament d’un nou producte
anomenat Noux. El pressupost de màrqueting s’ha elaborat a partir d’unes vendes
mensuals de 2.000 unitats, a un preu mitjà de 50 AC i un cost mitjà de 30 AC. Al final de
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cada mes l’empresa haurà de comparar les vendes reals obtingudes amb les 2.000 unitats
previstes.

Suposem que en el primer mes l’empresa ven 900 unitats de producte, el segon mes
en ven 1.200, i el tercer mes, 1.150. Si comparem aquests resultats amb els previstos
(2.000 u.) està clar que s’han de prendre mesures per incrementar les vendes mensuals,
ja sigui rebaixant el preu del producte, millorant la seva distribució o aplicant algun tipus de
promoció. Aquest control pot ser trimestral, mensual, setmanal o, fins i tot, diari, depenent
de l’empresa o del sector en el qual es mou.

Independentment de la missió de l’empresa o de les característiques de la indústria,
la clau consisteix a trobar mesures i indicadors que permetin a l’empresa disposar
del temps suficient per poder diagnosticar els resultats i fer els canvis pertinents
per mantenir-se en el nivell dels objectius i previsions fixades.

Diagnosi dels resultats

En la comparativa dels resultats obtinguts amb els resultats previstos, s’han
de diagnosticar diferències significatives per damunt o per sota del planificat.
Per aconseguir-ho, els responsables del pla de màrqueting han de comparar els
resultats obtinguts amb els resultats recents, els resultats històrics i els resultats de
la competència.

A més, en aquest moment de diagnosi és molt important tornar a tenir en compte
els factors de l’entorn, tant l’extern (moviments de la competència, variacions
inesperades de l’economia) com l’intern (canvis en el personal, en el finançament
o en la tecnologia). Tots els nous esdeveniments poden afectar de forma profunda
i directa els resultats de màrqueting. Evidentment, hi ha aspectes que estaran fora
del control de l’empresa. Tot i això, els responsables de màrqueting poden afrontar
la situació i, si cal, prendre mesures difícils però encertades, com per exemple
retirar un producte del mercat.

Adopció de mesures correctores

Quan els resultats no són els esperats, l’empresa pot aplicar dos tipus de mesures:

• Afegir alguna acció o modificar el programa previst. Per exemple, si
una campanya de màrqueting directe no està incentivant les vendes com
s’esperava, es pot afegir una acció de telemàrqueting per tal de poder assolir
els objectius marcats.

• Canviar els valors dels objectius del pla de màrqueting. Tornem a
l’exemple de la companyia Seat. Suposem que les vendes reals estan sent
superiors a les previstes en els objectius del pla anual vigent. Les causes
d’aquest repunt no esperat es poden trobar en una millora generalitzada
del sector per un repunt de l’economia. En aquest cas, els responsables
de màrqueting de Seat poden decidir revisar les seves previsions de vendes
i canviar els seus plans amb l’objectiu de produir un major nombre de
vehicles.
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Les accions correctores suposen l’últim pas del procés de control del pla de
màrqueting. Però són, alhora, el primer pas per retroalimentar l’inici del cicle
del pla de màrqueting del següent any. La planificació ha de ser inesgotable si no
es vol desaprofitar cap oportunitat, a la recerca de la millora constant.

3.2.3 Preparació dels plans de contingència

Els plans de contingència són alternatives d’actuació davant de situacions
d’emergència que guien l’empresa cap a la consecució dels objectius del pla
de màrqueting quan algunes de les estratègies o programes originals pateixen
alteracions degudes a determinades forces de l’entorn que no és possible
controlar.

Per exemple, quan es produeix un robatori de cable a la xarxa ferroviària, la
companyia que gestiona el servei hauria de tenir un pla de contingència per tal
de seguir donant servei de qualitat als seus usuaris. És a dir, un pla d’actuació
alternatiu davant una situació de crisi.

Per regla general, els responsables de màrqueting acostumen a preparar plans de
contingència per fer front a situacions d’emergència, com ara:

• Parades en el sistema informàtic

• Interrupcions d’energia elèctrica perllongades

• Desastres naturals

• Bancarrota inesperada d’un dels proveïdors o clients més importants

• Contaminació o qualsevol altre desastre mediambiental

• Errada greu en algun programa o estratègia del pla

• Guerra de preus o qualsevol altra reacció competitiva extrema

• Actes criminals, de sabotatge o terroristes

Tot pla de màrqueting ha d’incloure el seu pla de contingència i revisar-lo i
actualitzar-lo de forma periòdica per estar segur que pot servir per fer front a una
situació d’emergència. Quan es prepara un pla de contingència s’han d’analitzar
les opcions de l’empresa, les prioritats i els recursos, per definir les estratègies de
contingència que minimitzin l’impacte dels problemes i permetin recuperar-se al
més aviat possible. L’experiència de situacions anteriors és un punt fort a l’hora
d’elaborar els plans de contingència immediats.

Els aspectes a considerar a l’hora de dissenyar el pla de contingència del pla de
màrqueting són els següents:
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• Els desastres o situacions d’emergència que poden paralitzar les operacions
o afectar les instal·lacions o la capacitat de donar servei al client.

• Les funcions, sistemes i llocs concrets que podrien resultar afectats.

• Les comunicacions que s’haurien de transmetre i els responsables de
notificar-les.

• Les mesures de precaució per minimitzar els efectes d’una emergència.

• Els passos que cal fer per restaurar la normalitat i els seus responsables.

• L’estratègia de comunicació de crisi, que determini quan comunicar-se amb
clients, inversors, treballadors, autoritats, mitjans de comunicació i altres
agents i qui ho ha de fer.

Exemple de pla de contingència: Mobile World Congress Barcelona

Durant la celebració del Mobile World Congress de Barcelona de 2016 l’Ajuntament de
Barcelona no només va haver de gestionar l’onada de visitants que acollia el congrés, sinó
que també va haver d’enfrontar-se a una vaga. En les edicions anteriors la vaga dels
treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona ja havia estat una amenaça real, tot
i que s’havia pogut evitar amb negociacions d’última hora. En l’edició de 2016 la negociació
no va permetre un acord i es va produir la primera vaga de transport públic durant el congrés
mundial de la telefonia mòbil.

Com a pla de contingència per assegurar que els assistents al Mobile hi poguessin
assistir “ràpidament”, l’associació que organitzava el MWC, el GSMA, va habilitar autobusos
llançadora. Hi va haver un servei des de i fins al recinte firal de la Gran Via, amb quinze
punts de recollida a tota la ciutat. Un altre element que va facilitar la mobilitat de la ciutat va
ser que tots els taxistes van poder treballar aquells dies sense restriccions. La liberalització
del taxi es va produir de dilluns a dijous, de les sis de la tarda a les sis de la matinada.


