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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.



Polítiques de màrqueting 7 Avaluació de les oportunitats de mercat d'una empresa

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.
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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.

https://www.youtube.com/embed/EH69xgEMCQU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/EH69xgEMCQU?controls=1


Polítiques de màrqueting 20 Avaluació de les oportunitats de mercat d'una empresa

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.

https://www.youtube.com/embed/tDsCRtTekB4?controls=1
https://www.youtube.com/embed/tDsCRtTekB4?controls=1
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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

http://goo.gl/PVKkhi
https://www.youtube.com/embed/4YA9QWceEfE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/4YA9QWceEfE?controls=1
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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.

https://www.youtube.com/embed/i6iGKyGMEMU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/i6iGKyGMEMU?controls=1
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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.

https://goo.gl/qjfg5V
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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.
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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...

http://goo.gl/x1YVVU
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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.

https://www.youtube.com/embed/nZBzy0FzKuA?controls=1
https://www.youtube.com/embed/nZBzy0FzKuA?controls=1
http://goo.gl/c67GKh


Polítiques de màrqueting 38 Avaluació de les oportunitats de mercat d'una empresa

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.

https://www.youtube.com/embed/lUtnas5ScSE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/lUtnas5ScSE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/HoubBOOAEtU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/HoubBOOAEtU?controls=1
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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.

https://goo.gl/e1T4Ny
https://www.youtube.com/embed/MlROUI0yRr0?controls=1
https://www.youtube.com/embed/MlROUI0yRr0?controls=1
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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
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(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.
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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



Polítiques de màrqueting 57 Avaluació de les oportunitats de mercat d'una empresa

• 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.

https://www.youtube.com/embed/P9J4r2KDRjo?controls=1
https://www.youtube.com/embed/P9J4r2KDRjo?controls=1
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A l’apartat “Annexos” hi
trobareu un article que

explica el comportament
de compra dels joves de
la Generació Y coneguts

com a millennials. També
hi trobareu un article que

explica com es gasten els
diners els més rics i un

altre sobre com
segmentar el públic

immigrant.

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:

http://goo.gl/Fz1GZL
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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.

https://www.youtube.com/embed/NrwYcrIO2UU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/NrwYcrIO2UU?controls=1
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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:

http://www.bucleys.com/
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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?

http://www.forodelpc.com/
http://blogs.elpais.com/gastronotas-de-capel/
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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.

http://goo.gl/WWa66d
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