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Introducció

El màrqueting és un conjunt de processos orientats a conèixer i a satisfer les
necessitats dels consumidors i assolir beneficis per a l’empresa. Aquests processos
requereixen una planificació prèvia per poder determinar quina és la posició
competitiva actual de l’empresa i determinar els objectius que vol assolir.

Planificar ens permet marcar una ruta a seguir, minimitzant els riscos i facilitant
la coordinació amb la resta de departaments de l’empresa per tal d’aconseguir els
objectius empresarials.

Els objectius empresarials estan relacionats amb la visió, la missió i els valors de
la companyia. Quina és la raó de ser de l’empresa? Òbviament, els empresaris
o els accionistes volen recuperar la seva inversió, però com ho volen fer? Moltes
empreses resumeixen en la seva visió aquelles idees que guiaran la seva manera de
fer negocis. És a partir d’aquesta premissa que s’establiran els objectius generals
que es pretenen assolir.

La descripció dels objectius pot ser quantitativa, com ara el nombre d’unitats
venudes que es vol assolir, o qualitativa, com per exemple ser reconeguts com
a marca líder en innovació. Sigui com sigui, els objectius definiran quina és la
millor estratègia per poder complir amb la missió de l’empresa.

Per assolir els objectius, l’empresa pot escollir diferents estratègies. En aquesta
unitat es desenvolupen les diferents estratègies que pot aplicar per assolir els seus
objectius.

A l’apartat “Planificació estratègia de màrqueting” es treballen qüestions
relacionades amb el procés de planificació, els diferents tipus d’organització del
departament comercial i els conceptes de visió, missió i valors de l’empresa, que
determinaran els seus objectius. El pas previ a la definició dels objectius és fer una
anàlisi interna i externa de l’empresa a partir de l’anàlisi DAFO, que pot requerir la
consulta de diverses fonts d’informació útils per a la presa de decisions. En aquest
apartat també es treballen els indicadors clau de rendiment d’un negoci (KPI, Key
Performance Indicator) aplicats a la gestió d’un punt de venda i a partir dels quals
es poden prendre decisions sobre quina és la millor estratègia per aconseguir la
màxima rendibilitat.

A l’apartat “Polítiques, objectius i estratègies de màrqueting” es desenvolupen
qüestions relacionades amb la fixació d’objectius de l’empresa i els objectius
específics del departament comercial o de màrqueting. També s’exposen les di-
ferents estratègies a partir de les quals l’empresa pot aconseguir els seus objectius:
estratègies bàsiques, estratègies segons la posició competitiva de l’empresa en el
mercat, estratègies segons el cicle de vida del producte, estratègies de creixement
i estratègies per a la comercialització de serveis. Al final, per exemplificar els
continguts que es desenvolupen en els dos apartats d’aquesta unitat, hi ha dos
casos pràctics que són molt il·lustratius.
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Per aconseguir els resultats d’aprenentatge que es plantegen en aquesta unitat cal
que treballeu a fons els continguts i que resoleu els exercicis i les activitats que es
proposen.

També us serà de molta utilitat observar el vostre entorn i el que fan les empreses
que hi actuen. Com veureu, en el desenvolupament dels continguts hi ha molts
exemples de casos reals que pretenen exemplificar i fer més comprensible allò que
s’explica. És una molt bona pràctica que vosaltres intenteu trobar altres exemples
per identificar els conceptes i les estratègies que s’apliquen.

Sovint, tothom es veu capacitat per parlar de màrqueting i d’estratègies comercials,
però vosaltres, com a futurs professionals, heu de procurar adquirir les competèn-
cies que us permetin utilitzar la terminologia precisa i adequada per expressar-vos
amb rigor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

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

• Explica la finalitat i les característiques de la missió i la visió aplicada a
diferents mercats de productes, serveis i marques existents.

• Infereix els objectius a llarg termini i les estratègies aplicades a diferents
mercats de productes, serveis i marques existents.

• Explica la finalitat i les característiques de la tècnica de l’anàlisi DAFO
aplicada a diferents mercats de productes, serveis i marques existents.

• Estableix els objectius i les estratègies a seguir per una empresa a partir de
les dades ordenades en una matriu DAFO.

• Estableix la missió i la visió a partir d’una sèrie de dades referides a la
situació i l’evolució d’un mercat, la segmentació i el posicionament d’un
producte o servei existent.

• Elabora un informe relacionant els resultats obtinguts de l’anàlisi i establint
la missió, la visió, els objectius i les estratègies.
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1. Planificació estratègica de màrqueting

Les empreses actuen en un mercat que es caracteritza per ser dinàmic i canviant
(sorgeixen competidors nous, augmenten els preus de les matèries primeres, la
competència treu una promoció nova, etc.). Això fa necessària una planificació
contínua per poder-se adaptar als canvis de l’entorn.

La gestió de màrqueting és el procés de planificar i dur a terme el pla de màrque-
ting, de manera que totes els agents implicats aconsegueixin un valor satisfactori.
Aquesta doble vessant, de decisió i acció, és el que permet distingir entre el
màrqueting estratègic i el màrqueting operacional, que han d’estar perfectament
coordinats, perquè si es fa un bon pla estratègic però no es desenvolupa correc-
tament no s’aconseguiran els objectius. Així mateix, no és eficient dur a terme
accions de màrqueting operacional que no hagin estat planificades adequadament.

Així doncs, totes les empreses necessiten una planificació que estableixi els
objectius generals de l’empresa i que orienti les accions que cal que portin a terme
cada departament. D’aquesta manera, les accions de tots els departaments seran
coherents.

En termes generals, els objectius d’una empresa són: produir béns i serveis,
posar-los a disposició dels consumidors i obtenir-ne un benefici.

Tots els departaments de l’empresa comparteixen els mateixos objectius, però
desenvolupen diferents funcions. En la figura 2.1 podeu veure un exemple
d’organització empresarial per departaments i les seves funcions corresponents.

Figura 1.1. Organització empresarial per funcions

Tal com es pot observar, es tracta d’una empresa amb cinc departaments diferen-
ciats, cadascun dels quals s’ocupa d’una funció concreta que té a veure amb les
seves àrees funcionals, en aquest cas:

• Producció: s’ocupa de la gestió de la fabricació del producte. S’encarrega
del control dels costos i del control de la qualitat dels productes acabats.

Les àrees funcionals són les
activitats més importants de
l’empresa, a través de les
quals s’aconsegueixen les
fites i els objectius, són:
finances, màrqueting,
producció i personal.



Polítiques de màrqueting 10 Planificació estratègica

• Direcció comercial: s’encarrega de la gestió de les compres i de les vendes.
S’hi inclouen totes les decisions relacionades amb la política de màrqueting
(producte, preu, distribució i comunicació). També s’ocupa d’analitzar les
tendències de l’entorn, de la competència i de l’anàlisi dels patrons de
consum.

• Direcció financera: s’ocupa de la gestió administrativa de pagaments i
cobraments, i també de la recerca i gestió de fonts de finançament per a
l’empresa. La comptabilitat i la gestió de la fiscalitat també s’inclouen dins
de les tasques que desenvolupa aquest departament.

• Recursos humans: l’objectiu d’aquest departament és gestionar el personal
de l’empresa i reclutar treballadors nous, així com crear plans de formació
i de promoció interna.

• Logística: s’encarrega de la gestió del magatzem i de l’expedició de les
mercaderies cap als punts de distribució o cap als clients finals.

Tot i que l’estructura per funcions és una de les més comunes a les empreses, hi
ha altres tipus d’organització com l’organització per projectes, que es basa en
la consecució de projectes específics; per exemple, la construcció d’un conjunt
d’habitatges o d’un vaixell, el llançament d’un nou producte, el reposicionament
d’una marca, etc. Els projectes s’inicien, es desenvolupen i finalitzen, i per tant és
fonamental que l’organització sigui molt flexible i capaç de reaccionar ràpidament
als canvis.

1.1 Màrqueting estratègic

El màrqueting estratègic s’ocupa de l’anàlisi detallat de la situació actual, tant de
l’oferta de productes o serveis de l’empresa com del coneixement de les necessitats
del mercat. L’objectiu d’aquesta anàlisi és detectar oportunitats i amenaces, la qual
cosa permetrà, combinant els recursos i les capacitats de l’empresa, determinar
quins són els seus avantatges competitius.

El màrqueting estratègic s’ocupa de conèixer les necessitats actuals i
futures dels clients, de trobar nous nínxols de mercat, d’identificar segments
de mercat potencials, de valorar el potencial i l’interès d’aquests mercats,
d’orientar l’empresa en la recerca d’aquestes oportunitats i de dissenyar un
pla d’actuació o full de ruta que permeti assolir els objectius.

L’èxit de qualsevol empresa depèn, en gran part, de la capacitat per comprendre
en quina mesura i de quina manera els canvis de l’entorn afecten l’empresa. És
fonamental aplicar les estratègies més adequades per aprofitar al màxim els canvis
de l’entorn.

Les estratègies de màrqueting estan relacionades amb les estratègies globals
de l’empresa; per tant, és fonamental comprendre el procés de planificació
estratègica.
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La planificació estratègica és el procés de decisió, de manera anticipada,
que estableix quins són els objectius necessaris per aprofitar al màxim les
oportunitats, tenint en compte els recursos disponibles.

La planificació estratègica es desenvolupa en les etapes següents:

1. Determinació de la missió, la visió i els valors de l’empresa.

2. Anàlisi interna i externa de l’empresa.

3. Definició dels objectius.

4. Anàlisi de la cartera de productes.

5. Desenvolupament, avaluació i selecció de les estratègies.

6. Organització del programa d’acció i distribució de tasques i responsabilitats.

7. Control de l’execució, com a retroacció de tot el procés.

1.2 Organització del departament comercial

Actualment, el departament comercial es considera un dels principals elements de
l’organització d’una empresa, ja que en depenen, en bona part, l’èxit o el fracàs
de l’activitat empresarial.

La funció comercial, també anomenada de comercialització o de màrqueting, té
l’objectiu d’establir l’intercanvi entre l’empresa i el mercat. És l’última etapa del
circuit de béns a l’empresa (aprovisionament, producció i venda), però també és
la primera que cal desenvolupar per assegurar-se que l’empresa connecta amb el
mercat.

L’estructura del departament comercial ha de respondre a les necessitats de cada
empresa. Les dimensions de la companya, la varietat de productes o la diferent
tipologia de mercats als quals s’adreça poden condicionar l’organització interna
del departament comercial.

Generalment, les empreses grans tenen departaments especialitzats per funcions
per tal de facilitar la distribució de responsabilitats. En canvi, a les empreses
petites hi trobem persones que desenvolupen funcions que en una empresa gran
correspondrien a dos departaments diferents. No hi ha una estructura d’organitza-
ció única, sinó que cada empresa ha de trobar la que s’adapta millor a les seves
necessitats i als seus recursos propis.
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A la secció “Annexos”
podeu veure com

s’organitza el
departament de

màrqueting de la divisió
d’automòbil de l’empresa

Bosch.

1.2.1 Organització per funcions

L’organització per funcions es basa en el principi d’especialització, és a dir,
cada secció està orientada a la realització d’una activitat molt concreta que és
supervisada i coordinada per la direcció general.

El departament comercial té dues funcions bàsiques: la primera és donar
a conèixer el producte en el mercat i la segona és fer-lo arribar al
consumidor, en el moment, el lloc, la quantitat i les característiques que
aquest demana.

Per portar a terme aquestes funcions, el departament s’organitza en tres àrees
diferenciades: vendes, publicitat i promoció, i distribució, tal com es mostra en
l’organigrama de la figura 2.2.

Figura 1.2. Organigrama del departament comercial per funcions

Les funcions que corresponen a cadascuna de les àrees o seccions són:

• Vendes: s’encarrega de gestionar la cartera de clients, fent el seguiment
dels clients actuals i fent propostes a clients potencials. Convé dur a terme
tasques d’investigació de mercats per conèixer bé el client i poder oferir-li
propostes de valor afegit.

• Publicitat i promoció: té com a objectiu donar a conèixer l’empresa al
públic objectiu i difondre les promocions puntuals.

• Distribució: s’encarrega de decidir quins són els millors canals per fer
arribar els productes a l’usuari final, optimitzant el cost de distribució i
maximitzant l’eficàcia.

Aquestes funcions estan interrelacionades entre si; per tant, és fonamental que hi
hagi una bona comunicació entre els diferents equips i que tots tinguin objectius
comuns.
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L’organització per funcions és recomanable quan es tracta d’una empresa petita
o mitjana que treballa amb pocs productes i poca varietat, els comercialitza en
una àrea geogràfica poc extensa i s’adreça a un segment determinat de clients
potencials.

1.2.2 Organització per productes

L’organització per productes consisteix a crear un departament específic per a cada
producte o línia de productes, al capdavant del qual hi ha un product manager o
cap de producte.

L’organització per productes és característica de les grans empreses que
tenen un ventall de productes ampli. Hi ha àrees dedicades a cada
producte, i dins de cada àrea es reprodueix l’estructura per funcions.

L’organització per productes és recomanable quan hi ha productes molt diferenci-
ats que es distribueixen per canals diversos i s’adrecen a segments de consumidors
diferents. A la figura 2.3 hi ha un exemple d’organització per productes.

Figura 1.3. Organigrama del departament comercial per productes

Honda, una estratègia global per a una extensa cartera de productes

L’empresa Honda comercialitza un ampli ventall de productes, i més enllà de fabricar
vehicles també comercialitza tallagespes, motors per a embarcacions nàutiques, carretons,
motocultors, etc. La missió d’Honda és “crear productes innovadors que ajudin a la mobilitat
humana i beneficiïn la societat”. En aquest sentit, Honda innova constantment per cercar
les millors tecnologies per als seus productes.
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1.2.3 Organització per zones geogràfiques

L’organització per zones geogràfiques consisteix a subdividir el departament
comercial en diverses seccions, a cadascuna de les quals se li assigna un àmbit
geogràfic.

Són moltes les empreses que eviten la saturació dels mercats nacionals exportant
a altres països, fet que implica crear polítiques comercials específiques per a cada
regió. Aquest fenomen també es posa de manifest a escala nacional quan l’empresa
comercialitza productes similars a zones geogràfiques que tenen característiques
heterogènies.

L’estructura per zones geogràfiques es presenta com una solució eficient en els
casos en què les àrees de distribució són heterogènies (gustos de la població,
diferències en els canals de distribució, diversitat de polítiques de comunicació,
etc.). Un exemple pot ser l’organigrama que es mostra a la figura 1.4.

Figura 1.4. Organigrama del departament comercial per zones geogràfiques

Exemple de distribució per zones geogràfiques

Imaginem el cas d’una empresa comercialitzadora de productes tèxtils a Europa i al sud-est
asiàtic. Els consumidors dels països asiàtics presenten unes particularitats que divergeixen
de les europees, per la qual cosa la marca s’ha proposat adaptar els productes als seus
gustos. També la gestió dels canals de distribució és diferent, i en comptes de distribuir
mitjançant botigues pròpies ha utilitzat corners i franquícies per reduir el risc. L’expansió
comercial és molt nombrosa i l’empresa ha decidit obrir una seu a Pekín per controlar totes
les operacions comercials del sud-est asiàtic. Aquesta seu comercial coordinaria totes les
decisions relatives a la gestió de vendes en els diferents països asiàtics.
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1.3 Missió, visió i valors de l’empresa: una introducció al pla de
màrqueting

La planificació estratègica d’una empresa es basa en la visió, la missió de
l’empresa i els seus valors.

La visió d’una empresa és la fita màxima que vol aconseguir en un futur, és el
més proper a un somni. Ha de servir com a font d’inspiració per desenvolupar la
planificació estratègica.

La missió defineix allò que fa l’empresa, i per poder dotar-la de contingut es poden
plantejar preguntes com ara:

• A què es dedica l’empresa?

• Quina és la seva raó de ser?

• Quin és el seu avantatge competitiu?

Els valors es refereixen als principis ètics de l’empresa; generalment s’escullen els
que són més representatius i expliquen com es comporta l’empresa amb l’entorn
i els clients.

Visió, missió i valors de l’empresa Desigual

• Visió: ser una empresa reconeguda que competeixi a nivell nacional i internacional
mitjançant un excel·lent acompliment i qualitat en el servei, augmentant una cartera de socis
satisfets.

• Missió: ser una empresa amb èxit i reconeguda nacionalment i internacionalment que
comercialitza per catàleg, fomentant l’autoocupació, i que ofereix utilitats i beneficis als
nostres clients, col·laboradors, accionistes i proveïdors, els quals treballen en equip oferint
el millor servei i la millor qualitat.

• Valors: destaquen l’originalitat, el treball en equip, l’honestedat, la millora contínua i el
compromís.

Font: www.desigual.com

El departament comercial utilitza el pla de màrqueting com a eina de
planificació. Aquest és un document que permet definir els objectius, les
estratègies i les accions de màrqueting previstes pel departament comercial.
Ha de ser un document detallat i complet, pràctic i útil per a tots els
destinataris. Només així se’n pot garantir l’eficàcia.

La introducció d’un pla de màrqueting és un resum executiu de tot el pla que ha de
permetre donar una visió general de l’empresa i dels seus propòsits (missió) a la
persona que el llegeixi. També ha de descriure quins són els valors que regeixen
totes les actuacions de l’empresa.

http://www.desigual.com/
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Acció de màrqueting

Una acció de màrqueting pot ser
el llançament d’un producte nou,

el reposicionament d’un
producte, una nova campanya

publicitària, l’entrada en un
mercat estranger, etc.

Cercle de planificació

Un pla de màrqueting segueix la
seqüència de planificació típica:

plan, do, check, act. És a dir,
planificació, realització, control i

acció correctora.

A la unitat “Pla de
màrqueting” hi trobareu

informació més detallada
sobre el contingut del pla

de màrqueting.

Cal explicar les característiques del producte objecte del pla de màrqueting
(atributs, cicle de vida, possibles productes substituts i productes complementaris),
així com el que es pretén fer.

El pla de màrqueting és un document que consultaran internament tots els
departaments de l’empresa. Les accions que s’hi descriuen, com per exemple una
promoció al punt de venda del tipus 2x1, implica que el departament de producció
pugui assegurar la disponibilitat de les unitats requerides, que el departament
financer aporti els costos d’implementació de la campanya, que el departament
de logística subministri les quantitats necessàries als punts de distribució, etc.

Les empreses actuen en un entorn canviant que exigeix respostes contínues; per
això, cal que el pla de màrqueting tingui una periodicitat determinada per poder
visualitzar el calendari de les accions i la seva avaluació.

El pla de màrqueting ha de ser coherent amb el pla general de l’empresa. Consta
de tres etapes: planificació, execució i control. Quan planifiquem decidim els
objectius que cal assolir. L’execució és l’aplicació de les accions de màrqueting,
on és clau definir qui fa què. Finalment, el control permet una avaluació dels
resultats en funció dels quals es proposaran accions correctores.

Cercle de planificació

L’extensió del pla de màrqueting de l’empresa dependrà de la magnitud i de les
accions que vulgui emprendre. En termes generals, l’estructura d’un pla de
màrqueting és la següent:

• Resum executiu: és una introducció que inclou el resum dels principals
objectius i recomanacions per portar-los a terme.

• Anàlisi interna i externa (DAFO): presenta una anàlisi sobre el mercat on
actua l’empresa posant l’èmfasi en la seva situació competitiva, fent especial
referència a la cartera de productes de l’empresa i comparant-la amb la
de la competència. Permet identificar les debilitats i fortaleses internes de
l’empresa, així com les amenaces i oportunitats del mercat.

• Objectius generals i específics: a partir de l’anàlisi DAFO s’estableixen
els objectius que cal assolir.

• Estratègies de màrqueting: consisteix en l’explicació detallada de com es
poden assolir els objectius proposats.

• Posicionament: és la definició de quin és el tret diferencial o el valor afegit
pel qual l’empresa vol ser percebuda.

• Accions de màrqueting mix: s’hi inclouen, de manera concisa i detallada,
les descripcions de les accions que cal realitzar en termes de modificacions
de producte, preu, distribució i comunicació.

• Pressupost: és l’estimació dels ingressos previstos en nombre d’unitats
venudes i preu mitjà de venda, i es contrasta amb els costos previsibles de
producció, distribució i màrqueting.

• Avaluació: consisteix a definir quines accions de control es realitzaran
durant i després del pla de màrqueting per assegurar-ne una bona execució.
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A la figura 1.5 hi ha un esquema del procés de planificació comercial.

Figura 1.5. Planificació comercial a l’empresa

1.4 Anàlisi interna i externa de l’empresa (DAFO)

El procés de planificació ha de començar per analitzar la situació actual de
l’empresa i de l’entorn en el qual actua per poder plantejar quins objectius es
volen aconseguir.

L’objectiu de l’anàlisi interna i externa de l’empresa és esbrinar les circumstàncies
que poden afectar el desenvolupament del projecte. Aquesta anàlisi ha d’incloure
les capacitats de la mateixa empresa (anàlisi interna de punts forts i punts febles)
i l’anàlisi de l’entorn, fent especial incidència en la competència (anàlisi externa
de les amenaces i oportunitats de l’entorn). Aquest procediment és conegut com
a anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats).

L’anàlisi DAFO és l’eina estratègica més utilitzada per a l’estudi de les
característiques internes de l’empresa (anàlisi interna) i de la seva situació
competitiva en el mercat (anàlisi externa), amb la finalitat de conèixer la
situació real en què es troba.

Les debilitats de l’empresa poden constituir una amenaça, i les fortaleses poden
representar una oportunitat si s’aplica una estratègia adequada.

L’empresa té un cert control sobre la seva situació interna, perquè pot influir sobre
els factors que la determinen, és a dir, les debilitats i les fortaleses. En canvi, no
està a les mans controlar o influir sobre els factors externs, que poden representar
les oportunitats i les amenaces.

La capacitat de les empreses per dur a terme accions que li permetin tant adaptar-
se de manera ràpida als canvis de l’entorn com avançar-s’hi suposa la consecució
d’avantatges competitius.

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

A la secció “Annexos” hi
trobareu un exemple molt
bàsic del pla de
màrqueting per a una
hamburgueseria (revista
Emprendedores).
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Notorietat de marca

És el grau de coneixement que
els consumidors tenen d’una

marca. Entre les cinc marques
més conegudes hi ha Apple,

Google, Coca-cola, Microsoft i
IBM.

Podeu ampliar la
informació sobre els

factors del microentorn en
la unitat “Avaluació de les

oportunitats de mercat
d’una empresa”.

L’anàlisi interna estudia les finalitats de l’empresa, la cartera de productes,
la distribució i els recursos interns (personals, financers, capacitat de
producció, etc.). D’aquest estudi es desprenen les fortaleses i debilitats de
l’empresa.

En l’anàlisi de la cartera de productes cal decidir quins s’han de potenciar, quins
cal abandonar i quines són les àrees d’innovació prioritàries. L’objectiu és trobar la
combinació de productes i serveis que ofereixin una cartera de productes eficient,
és a dir, que respongui tant a les necessitats dels clients com als objectius de
l’empresa.

Quan es fa l’anàlisi interna per identificar fortaleses i debilitats ens podem fer
preguntes com ara:

• Què ens diferencia de la competència?

• Com ens percep el consumidor respecte a la competència?

• Quins productes o serveis innovadors del mercat encara no comercialitzem?

• Quins són els nostres punts forts quant a producte, preu, distribució i
comunicació?

• Per quins motius alguns consumidors no seleccionen els nostres productes?

Conèixer els punts forts de l’empresa ens permet aprofitar millor les
oportunitats de mercat, i resoldre els punts febles ens protegeix contra els
atacs de la competència.

Un equip de vendes professional que aplica correctament les tècniques de venda,
una bona notorietat de marca, disposar de personal especialitzat o oferir serveis
addicionals que la competència no ofereix poden proporcionar un avantatge
competitiu en el mercat i són bons exemples de fortaleses.

La manca d’accés a finançament o una cartera de productes desequilibrada, amb
productes que generen pèrdues, deficiències en la qualitat del producte, problemes
en la distribució o la percepció equivocada de la imatge del producte per part dels
clients són alguns exemples de debilitats que cal superar per ser competitius.

L’anàlisi externa comporta un estudi dels factors del microentorn i del
macroentorn, del qual s’extreuen conclusions sobre les amenaces i les
oportunitats que ens ofereix l’entorn (externes).

La tendència del culte al cos i l’estil de vida sana és una oportunitat per a aquelles
empreses que comercialitzen productes ecològics i baixos en greixos i per a serveis
com gimnasos, massatges o centres d’estètica.
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El canvi climàtic i els seus efectes devastadors, com la sequera, poden ser una
amenaça greu per a empreses agrícoles. D’altra banda, la manca de neu pot afectar
la demanda dels serveis de les pistes d’esquí.

La debilitat del dòlar

La fluctuació de les divises pot ser una amenaça o una oportunitat per a les empreses. Un
dòlar feble (per exemple, 1 AC = 1,55 $) fa que les importacions de productes espanyols
siguin més cares per als ciutadans dels Estats Units. Això pot comportar maldecaps a les
empreses exportadores espanyoles, que poden veure reduïda la seva demanda.

Posem per cas una empresa nord-americana que busqui proveïdors de sabates. S’ha
posat en contacte amb una empresa de València que li ofereix una comanda de sabatilles
esportives per valor de 10.000 AC. Imaginem que en el moment del pressupost 1 AC = 1,20
$. El valor de la comanda serà de 12.000 $.

Però si en el moment en el qual s’efectua el pagament hi ha hagut una devaluació del dòlar
i ara tenim que 1 AC = 1,50 $, el valor de la comanda serà de 15.000 $. En conseqüència,
el proveïdor valencià és menys competitiu, atès que els seus productes són més cars per
als americans. Això representa una amenaça per als exportadors espanyols, ja que poden
veure reduït el volum de vendes si els nord-americans decideixen comprar a productors
nacionals o a productors que comercialitzen en dòlars.

En la taula 1.1 es mostra un exemple que pretén ser una guia per fer una anàlisi
DAFO. S’hi detallen els aspectes que cal analitzar.

Taula 1.1. Anàlisi DAFO

Oportunitats Amenaces

Economia, cultura, demografia, societat, organitzacions, tecnologia,
etc.
• Vulnerabilitat dels competidors.
• Tendències de la indústria i de la societat: estudi del consumidor.
• Mercats nous: horitzontals (per exemple, internacionals) o verticals
(altres sectors).
• Vetes de mercat.
• Inversió en R+D, avenços en tecnologia.
• Influència de factors climatològics.
• Sistemes de distribució nous: Internet, canals nous, etc.

Política, cultura, demografia, societat, etc.
• Deslocalitzacions geogràfiques.
• Efectes legislatius.
• Efectes ambientals.
• Aliances entre empreses.
• Dificultats de finançament: augment dels tipus d’interès, restriccions per
accedir a crèdits, etc.
• Noves tendències que ens van en contra.
• Intencions dels competidors.
• Noves tecnologies que substitueixen la nostra.

Fortaleses Debilitats

Lideratge, gestió, producció, serveis, finances, tecnologia, etc.
• Quins són els avantatges de la nostra proposta?
• Quina capacitat de producció i de venda tenim?
• Quins recursos tenim: mà d’obra, financers, etc.?
• Quin és el nostre avantatge competitiu?
• Quina experiència tenim (know-how)?
• Anàlisi de la nostra situació geogràfica i els seus efectes.

Personal, gestió, producció, finances, equips, matèries primeres, etc.
• Motivació del nostre equip, consolidació de l’equip, compromís, lideratge.
• Punts febles del producte, del preu, de la distribució i de la comunicació
existent.
• Diferències de competitivitat respecte al sector.
• Imatge de la marca i de l’empresa.

Com es pot observar, per fer una anàlisi d’aquestes dimensions cal cercar molta
informació. Però quines fonts d’informació pot consultar una empresa? En la
taula 1.2 i la taula 1.3 hi trobareu algunes fonts d’informació útils per a l’anàlisi
externa i interna.

Taula 1.2. Fonts d’informació per fer una anàlisi interna

Anàlisi interna Font d’informació

Vendes Informes comercials anteriors per analitzar l’evolució
de les vendes en què s’indica la gestió de la cartera
de productes, la inversió publicitària, l’obertura de
nous punts de venda, etc.

A la secció “Annexos”
podeu consultar l’informe
sobre els hàbits de
consum dels productes
ecològics dels
consumidors espanyols.
Observareu que els
consumidors valoren que
els productes siguin de
proximitat, més que no
pas que siguin d’una
marca concreta.
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Taula 1.2 (continuació)

Anàlisi interna Font d’informació

Capacitat financera Balanç de situació, anàlisi del passiu exigible i de les
fonts de finançament pròpies.

Benefici Anàlisi de les dades del compte de resultats: estudi
dels ingressos, dels costos i del marge de benefici.

Recursos humans Informes en què s’analitzi la xarxa de vendes i es
determini el potencial dels nostres comercials.
Informes en què s’analitzin els perfils idonis per a
cada lloc de treball.

Capacitat de producció Informes elaborats pels departaments de producció.

Taula 1.3. Fonts d’informació per fer una anàlisi externa

Anàlisi externa Font d’informació

Demografia • INE (www.ine.es): bases de dades sobre estructura de la població a
Espanya. Dades per edat, sexe i estat civil, descripció de la composició
de les llars, dades sobre fluxos migratoris, naturalesa de la població, etc.
• Idescat (www.idescat.net): bases de dades sobre l’estructura de la
població a Catalunya. Dades per edat, sexe i estat civil, descripció de la
composició de les llars, dades sobre fluxos migratoris, naturalesa de la
població, etc.

Entorn econòmic • INE: dades sobre l’evolució de l’IPC, del PIB, la remuneració mitjana per
branques d’activitat, la taxa d’ocupació i la taxa d’aturats, dades sobre el
comerç exterior (importacions i exportacions).
• Banc d’Espanya (www.bde.es): ofereix informes sobre l’evolució dels
indicadors macroeconòmics, l’evolució dels preus, el tipus de canvi, el
tipus d’interès, els indicadors sobre el consum privat, el grau de confiança
dels consumidors en l’economia, etc.
• Idescat: dades econòmiques sobre Catalunya, PIB, índex de producció
industrial, matriculació de vehicles, índex de vendes de grans superfícies,
etc.
• Cambra de Comerç de Barcelona: publica informes sectorials,
comarcals, estadístiques, informes sobre l’evolució de l’economia, etc.
• Anuaris estadístics de bancs i caixes.

Entorn social • Idescat: dades sobre la qualitat de vida (dificultat per arribar a final de
mes, capacitat d’estalvi, distribució de la despesa per categories de
productes i serveis, etc.). Comportament del consumidor en el seu lleure
(activitats d’oci).
• INE: dades sobre qualitat de vida (índex de pobresa relativa, ingressos
en funció de la formació de l’individu, participació social, problemes amb el
pis, etc.) Comportament del consumidor en el seu lleure (activitats d’oci).
• Nielsen Group: empresa dedicada a la investigació del comportament
del consumidor. Prepara informes i estadístiques sobre el consum dels
habitants. Alguns informes són d’accés gratuït, però la majoria són de
pagament.

Medi ambient • Idescat: enquesta sobre l’adaptació de les empreses a les normatives
mediambientals.
• Caja Madrid: publicacions d’informes relacionats amb la percepció de la
ciutadania sobre el medi ambient.
• Fundación Entorno: informe sobre els hàbits de consum i el medi
ambient.

Entorn polític i legal • Ministeri d’Indústria: disposa d’un cercador de legislació en què es
publiquen totes les lleis que poden afectar els comerciants, distribuïdors i
fabricants.

Mitjans de comunicació • Sofres: panel d’audiències dels mitjans de comunicació.
• OJD: observatori de justificació de la difusió; mesura la tirada dels
mitjans de comunicació escrita.
• EGM: estudi sobre la composició de les audiències dels diferents mitjans
de comunicació.

http://www.ine.es
http://www.idescat.net
http://www.bde.es
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Exemple d’una anàlisi externa

A tall d’exemple, aquí teniu una referència a les conclusions de l’informe de perspectives
econòmiques del 2008 de la Cambra de Comerç de Barcelona:

Per poder mantenir el diferencial de creixement amb Europa més enllà del 2007 ja no
podem confiar únicament en la força d’arrossegament dels sectors més tradicionals, com
la construcció, el turisme i la indústria de contingut tecnològic mitjà. Cal construir una
economia focalitzada en el talent, amb un turisme de més qualitat, una indústria amb més
contingut tecnològic i capacitat innovadora i, sobretot, amb una presència creixent dels
serveis exportables d’alt valor afegit.

En alguns casos, però, la informació necessària no haurà estat prèviament pu-
blicada i caldrà que dissenyem una investigació expressament per aconseguir-
la. En aquest cas, es poden contractar empreses especialitzades en l’elaboració
d’investigacions comercials o bé preparar-la des de la mateixa empresa. Això
depèn dels recursos dels quals disposi la companyia i de la dificultat d’accés a les
dades.

Aquelles empreses que no tenen capacitat per adquirir informes externs poden
elaborar la seva pròpia informació observant el seu entorn i extraient conclusions
sobre:

• Ràtio de conversió de clients: és la proporció de clients que han comprat en
comparació dels clients que han entrat a la botiga. Per poder saber quants
clients han entrat a la botiga, les empreses poden disposar d’uns aparells que
compten tots els clients que entren i calculen el temps mitjà que passen dins
de l’establiment. En alguns casos, aquests aparells se situen a l’entrada de
l’establiment, per exemple una estora o cèl·lules fotoelèctriques, i en d’altres
s’utilitzen cambres tèrmiques que detecten el moviment.

• Tiquet mitjà per client: és l’import mitjà de les vendes per client.

• Productes més sol·licitats: és l’estadística sobre els productes més demanats
i l’anàlisi dels productes que els clients voldrien i que l’empresa no els
ofereix. Aquesta informació es pot obtenir fàcilment a través dels venedors
que atenen directament els clients.

• Reunions informals amb clients: un detallista podria oferir un taller gratuït
a la seva botiga i mantenir un diàleg amb els assistents, a partir del qual es
podria conèixer l’opinió dels productes i serveis que ofereix.

• Anàlisi de la publicitat dels competidors a diferents mitjans.

• Enquestes de satisfacció dels clients.

Els KPI (Key Performance Indicators), o indicadors clau de rendiment,
són indicadors clau de rendiment de l’organització. Són paràmetres
essencials que permeten controlar el rendiment i avaluar l’èxit d’una
organització. L’elecció d’aquests indicadors es basa en una bona comprensió
del que és important per a l’organització i a cadascun dels seus processos.

Podeu trobar més
informació sobre l’INE,
l’Idescat i el Banc
d’Espanya en la secció
“Adreces d’interès” del
web d’aquest mòdul.

A la secció “Annexos” hi
trobareu un article amb
alguns consells per
preparar una enquesta de
satisfacció de clients amb
l’aplicació SurveyMonkeys.
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A la taula 1.4 observem algunes dades per calcular els indicadors clau de
rendiment d’un establiment detallista.

Taula 1.4. KPI (Key Performance Indicators, indicadors clau de rendiment)

Indicador Botiga al CC Diagonal Mar
200 m2

Botiga al CC Maremagnum
200 m2

Vendes en AC 25.560 28.000

Empleats 5 6

Transaccions (clients que han
comprat)

280 310

Tiquet mitjà

Vendes mitjanes per empleat

Entrades de clients 420 575

Ràtio de conversió de vendes

Clients atesos per empleat

Clients que marxen sense
comprar

A partir de les dades que figuren es pot completar la taula per calcular tots els
indicadors.

El tiquet mitjà és l’import mitjà de la compra d’un client a la botiga. Qualsevol
empresari hauria de pensar quin és el seu objectiu amb relació al tiquet mitjà, i els
venedors s’esforçaran per incentivar la compra per part dels clients i assolir aquest
import. Aquest indicador es calcula dividint el nombre total de vendes entre el
nombre total de transaccions. En aquest cas, per a la botiga de CC Diagonal Mar
és: 25.560 / 280 = 91,28 AC.

Les vendes mitjanes per empleat donen una idea del rendiment dels empleats.
Es calcula dividint l’import total de vendes entre el nombre de treballadors. En
aquest cas, per a la botiga del CC Diagonal Mar és: 25.560 / 5 = 5.112 AC.

La ràtio de conversió de vendes es calcula dividint el nombre de clients que han
comprat entre el nombre de clients que han entrat a la botiga. En el cas de la
botiga del CC Diagonal Mar és: 280 / 420 = 66,6%. Això suposa que el 66,6%
dels clients que han entrat a la botiga han acabat comprant, un índex força elevat.
Aquesta ràtio per si mateixa no aporta molt informació, però sí que pot ser útil si es
compara amb altres indicadors. Per a la botiga del CC Maremagnum l’indicador
és de 310 / 575 = 53,9% (més baix que el de l’altre establiment).

Per calcular la ràtio de clients atesos per empleat cal tenir en compte que els
clients que han estat atesos són els que han acabat comprant. Tot i que es pot
donar el cas que un venedor atengui un client que acabi no comprant, per calcular
aquesta ràtio es valoren els clients que sí que han comprat. Així doncs, en el cas
de la botiga del CC Diagonal Mar és: 280 clients / 5 empleats = 56. En canvi, a
la botiga del CC Maremagnum: 310 clients / 6 = 51,6 (lleugerament inferior).

A la taula 1.5 es mostren els resultats de tots els indicadors.
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Taula 1.5. KPI (Key Performance Indicator, indicadors clau de rendiment)

Indicador Botiga al CC Diagonal Mar
200 m2

Botiga al CC Maremagnum
200 m2

Vendes en AC 25.560 28.000

Empleats 5 6

Transaccions (clients que han
comprat)

280 310

Tiquet mitjà 91,28 90,32

Vendes mitjanes per empleat 5.112 4.666

Entrades de clients 420 575

Ràtio de conversió de vendes 66,6% 53,9%

Clients atesos per empleat 56 51,6

Clients que marxen sense
comprar

140 265

A partir d’aquests indicadors es poden extreure les conclusions següents:

• Es tracta de dues botigues amb els mateixos metres quadrats i situades en
un centre comercial de gran afluència.

• Una de les botigues destaca per sobre de l’altra, i mostra una rendibilitat
superior.

• L’efectivitat en el punt de venda es mostra en l’indicador de conversió de
vendes. En la botiga del CC Diagonal Mar és del 66,6%, mentre que a la
botiga del CC Maremagnum supera lleugerament el 50%.

• La ràtio de clients atesos també és millor a la botiga del CC Diagonal Mar,
i encara més si es té en compte que hi ha un venedor més.

• El tiquet mitjà és força semblant a les dues botigues. Podem suposar que els
clients valoren la col·locació del producte i que les tècniques de venda que
s’apliquen per part dels venedors són bones. Ara bé, caldria que la botiga
del CC Maremagnum aprofités el venedor de més que té per fer augmentar
la ràtio de conversió de vendes i rendibilitzar més l’espai.

Les ràtios de trànsit de clients i les ràtios de conversió ens ajuden a
comprendre l’efectivitat de l’equip de vendes, i la seva anàlisi ens permet
fixar nous objectius comercials.

Exemple d’aplicació de l’anàlisi DAFO

Una bodega de la comarca del Penedès té la cartera de productes següent:

• Vi de taula: 70% de la cartera.

• Vi reserva: 20% de la cartera.

• Vi gran reserva: 10% de la cartera.

A partir de l’anàlisi interna i externa ha extret la matriu DAFO que figura a la taula 1.6.

A la secció “Annexos”
podeu trobar més
informació sobre la gestió
dels indicadors clau de
rendiment (KPI, Key
Performance Indicators)
en l’article “Las 7
características que debe
tener todo KPI”, de Carlos
Barrero.
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Taula 1.6. Matriu DAFO

Debilitats Amenaces

• Disminució de les exportacions a Europa.
• Volum de vendes baix en vins de reserva i gran reserva, que són els que
tenen més marge de benefici.
• Manca de punts de distribució, especialment en gran distribució
(supermercats, cadenes).
• És millorable la distribució del gran reserva a botigues especialitzades.
• Volum de vendes baix a la resta d’Espanya.
• No es disposa de pàgina web.

• Entrada de vins xilens i californians de característiques similars que han
tingut una acollida bona entre els professionals.
• Competència alta en el sector del vi blanc.
• Poc interès dels joves pel vi, prefereixen la cervesa.
• Imatge negativa del consum d’alcohol (campanyes del Govern per
reduir-ne el consum).
• Efectes del canvi climàtic: sequera excessiva.

Fortaleses Oportunitats

• Pertany a la denominació d’origen Penedès.
• El vi negre és molt ben considerat pels professionals del sector.
• Distribució àmplia en restauració.
• Bona valoració del disseny del producte (envàs, etiqueta) per part del
consumidor.
• Maquinària d’última generació.
• Personal molt professional amb àmplia experiència.
• Estat financer saludable.

• Nous mercats a Oceania, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, on s’han
obtingut resultats bons.
• Suport ampli de la DO Penedès i del Consorci de l’Alt Penedès per
promocionar els vins de la DO.
• Augment de la demanda de vins de la DO Penedès en el sector de la
restauració (millora el prestigi de la DO).
• El Consell Regulador ha aprovat la producció d’un vi nou: el vi dolç fred.
Això permetrà augmentar la cartera de productes.
• Bona cobertura mediàtica de les accions relacionades amb la DO.
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2. Polítiques, objectius i estratègies de màrqueting

La visió, la missió i els valors de l’empresa, junt amb l’anàlisi DAFO, són la guia
per decidir quins són els objectius a curt i llarg termini que l’empresa es proposa.

Aquests objectius marcaran l’estratègia que cal seguir, i cada departament de
l’empresa emprendrà les accions necessàries per assolir-los.

Habitualment, els objectius estratègics s’orienten a la consecució d’una determi-
nada rendibilitat, un increment de les vendes, un augment de la quota de mercat,
la innovació o la millora de la imatge.

Life is Good, l’expansió de la imatge positiva d’una marca

La marca Life is Good, que comercialitza roba, té com a missió “disseminar el poder de
l’optimisme”. Entre els seus valors hi ha l’amor, el coratge, la gratitud, la compassió, etc.
Quan es va plantejar com donar-se a conèixer, l’acord era evitar fer publicitat. L’objectiu va
era crear una imatge de marca relacionada amb el positivisme, i per aconseguir-ho es va
decidir prescindir de la publicitat i centrar-se a crear accions compromeses amb la societat.
Un exemple és la campanya #Growthegood, via xarxes socials, en què conviden els usuaris
a compartir algun esdeveniment positiu que els hagi passat. Aquest tipus de campanyes
generen un vincle emocional amb l’empresa i ajuden a fer que s’expandeixi una imatge
positiva de la marca.

2.1 Definició dels objectius

A partir de les conclusions de l’anàlisi interna (què volem i què podem fer) i
de l’anàlisi externa (quins són els factors de l’entorn que afecten els nostres
propòsits), cal procedir a concretar els objectius del pla de màrqueting, que poden
ser quantitatius i/o qualitatius.

Els objectius qualitatius fan referència al posicionament i a la imatge del
producte, la marca o el servei. Els objectius quantitatius són aquells que
permeten quantificar els resultats desitjats.

Entre els objectius qualitatius es poden esmentar, per exemple, posicionar-se en
el mercat amb una imatge de marca que transmeti qualitat i disseny, potenciar el
valor afegit dels nostres productes, millorar la facilitat d’ús del producte o donar-li
un ús nou, i renovar un producte o millorar la formació de l’equip de vendes.

Millorar la facilitat d’ús de la mel

La marca de mel Granja de San Francisco va ser de les primeres a introduir un format
d’envàs boca avall, que permet que la mel sempre estigui disponible per ser utilitzada. En
aquest cas, l’objectiu de l’envàs nou va ser millorar la facilitat d’ús del producte, i aquest va
ser l’eix central de la comunicació del producte nou.

http://content.lifeisgood.com/community/
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A la secció “Annexos” hi
trobareu més exemples

d’objectius de màrqueting.

Entre els objectius quantitatius hi podríem trobar, per exemple, augmentar la
xifra de vendes en un 10% durant els propers sis mesos, incrementar el nombre de
clients, potenciar la venda dels productes amb més marge, augmentar la rotació
dels productes, incrementar les vendes mitjanes a cada client o potenciar en un 5%
el nombre de punts de distribució.

Potenciar els productes amb més marge

Més enllà d’aconseguir volums de vendes alts o una participació elevada en el mercat,
a l’empresa li interessarà maximitzar el marge de benefici, que, recordem, és el preu de
venda menys els costos. L’objectiu primordial de les empreses és maximitzar el benefici i
la satisfacció dels clients. Per maximitzar el benefici cal tenir marges de benefici positius,
i com més alts siguin més es compliran els objectius empresarials. No serveix de gaire
obtenir grans volums de vendes si el marge de benefici és reduït, perquè es ven molt però
es guanya poc.

Els objectius, tant si són quantitatius com qualitatius, han de complir els requisits
següents:

• Han de ser viables, és a dir, que es puguin assolir, que siguin realistes. Uns
objectius desmesurats provocarien la desmotivació.

• Han de ser coherents amb el pla general de l’empresa i han d’estar ben
especificats.

• Cal que siguin consensuats, és a dir, acceptats per tots els departaments de
l’empresa per evitar enfrontaments.

• Cal que siguin periodificats, o sigui, que cal fixar l’horitzó temporal per
assolir-los.

• Han de ser flexibles perquè han de respondre a les necessitats puntuals de
cada moment.

Els objectius del pla de màrqueting són un reflex dels objectius generals de
l’empresa. Recullen les fites que cal assolir per tal de contribuir als objectius
que s’ha proposat la direcció general.

En aquest sentit, si una empresa s’ha proposat potenciar el seu lideratge en el
mercat, el pla de màrqueting ha de recollir aquest objectiu concretant-lo, per
exemple, en una proposta d’augment de la quota de mercat en un 15%. Aquest
objectiu de màrqueting implica dur a terme accions encaminades a aconseguir
més vendes. Les accions es traduiran en activitats concretes respecte al producte
(canvis de l’envàs, nous models o varietats, etc.), al preu (promocions per
incentivar la freqüència de consum), a la distribució (facilitar l’accés del producte
incorporant nous punts de venda en canals encara no explotats, com ara el canal en
línia o les franquícies) i a la comunicació (fer campanyes de publicitat per recordar
l’existència del producte, informar de les promocions, fer actes de relacions
públiques per crear una bona imatge del producte, etc.).

En termes generals, els objectius poden consistir a:

• Millorar la rendibilitat: desinvertir en productes desfasats, reduir els



Polítiques de màrqueting 27 Planificació estratègica

costos de producció i distribució, millorar la rotació del producte, augmentar
les vendes.

• Obtenir un avantatge competitiu: desenvolupar un atribut que faci únic
el producte, ja sigui per les seves característiques de qualitat o disseny o per
la imatge de marca projectada, que és ben percebuda pel consumidor.

• Innovar: dissenyar processos productius que permetin donar resposta a les
necessitats actuals i futures dels clients.

• Augmentar la quota de mercat: incrementar el nombre de nous usuaris
en el mercat actual, expandir-se a nous mercats d’altres zones geogràfiques
o a nous segments on l’empresa encara no s’opera.

2.2 Definició de les estratègies

L’estratègia és el fil conductor per assolir els objectius, és a dir, és la referència per
planificar les accions de màrqueting. Una empresa ha de decidir quina estratègia
ha d’emprendre per tal de poder establir les accions de màrqueting. Tal com es pot
veure a la taula 2.1, es poden distingir diferents tipus d’estratègies: estratègies co-
mercials bàsiques, estratègies segons el cicle de vida del producte, estratègies
segons la posició competitiva en el mercat i estratègies de creixement.

Taula 2.1. Tipus d’estratègies de màrqueting

Estratègia Tipus

Estratègies comercials bàsiques Diferenciació, lideratge de costos i especialització

Estratègies segons el cicle de vida del producte Introducció, creixement, maduresa i declivi

Estratègies segons la posició competitiva Líder, reptador, seguidor i especialista

Estratègies de creixement Penetració del mercat, desenvolupament del
producte, desenvolupament del mercat i diversificació

2.2.1 Estratègies comercials bàsiques

A partir de l’anàlisi de les possibilitats de l’empresa i de les condicions del
mercat hem de definir com volem aconseguir els objectius. Volem atraure els
consumidors per la nostra qualitat extraordinària, o bé volem destacar per preus
baixos? També ens podríem dedicar a un segment molt concret i convertir-nos
en el referent. Per això, podem parlar de tres estratègies bàsiques: estratègies de
diferenciació, de lideratge en costos o d’especialització.
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L’objectiu de la diferenciació
és aconseguir un avantatge

competitiu, és a dir, una
diferència que ens faci únics

en el mercat.

Estratègies de diferenciació

L’estratègia de diferenciació consisteix a aconseguir que el nostre producte sigui
percebut de manera diferent de la resta, que es consideri únic i exclusiu, ja sigui
perquè té atributs reals diferents o perquè el consumidor els percep de manera
diferent.

Diferenciació en serveis i en qualitat

Un exemple de diferenciació en l’àmbit dels serveis és el cas de Port Aventura. D’entre tots
els parcs temàtics que hi ha a l’Estat espanyol, aquest és el més rendible. Quin és el seu
secret?

Port Aventura ha aconseguit desestacionalitzar la demanda, concentrada majoritàriament
en els mesos d’estiu. Per assolir-ho, ha creat projectes concrets, com la celebració de
Halloween. També ha aconseguit ampliar el seu públic objectiu: inicialment es dirigia als
joves i ara són moltes les famílies que gaudeixen d’atraccions per a totes les edats.

Ara bé, el tret diferencial per excel·lència va ser incloure hotels i centres de convencions
dins del recinte, ja que la venda d’entrades no és suficient per cobrir els costos de les
atraccions.

D’altra banda, un dels objectius de Port Aventura és aconseguir fidelitzar els clients,
aconseguint que tornin a repetir la seva experiència al parc.

Pel que fa a la diferenciació en qualitat, un exemple és el cas del vi: les
denominacions d’origen (DO) aporten diferenciació per qualitat. No totes les
bodegues es poden acollir a una DO, perquè cal seguir unes normes estrictes
de producció. Algunes de les DO més conegudes són: Rioja, Ribera del Duero,
Priorat, etc.

Com més diferent és el nostre producte menys competidors tindrem i més forta
serà la nostra posició en el mercat. Aquells productes que tenen un avantatge
competitiu són més difícils de substituir i, per tant, tenen consumidors menys
sensibles a les variacions de preu; són consumidors fidels. Això ofereix una
posició competitiva més forta, ja que en un moment determinat podríem pujar
el preu i obtenir més marge de benefici sense que la demanda es veiés afectada.

La diferenciació és també una forta barrera d’entrada per a competidors nous.
Cal que els futurs competidors inverteixin molts diners en R+D+I (recerca,
desenvolupament i innovació) per crear un producte de característiques similars,
trobar els canals de distribució adients i comercialitzar-lo.

El ’boom’ de la ginebra

Durant els darrers anys, el gintònic s’ha popularitzat com a beguda alcohòlica. Són molts
els bars, restaurants i discoteques que l’ofereixen. Aquest augment de la demanda va fer
que, inicialment, sorgissin una gran quantitat de marques de ginebra, fins que es va saturar
el mercat. En aquestes circumstàncies és fonamental trobar un factor de diferenciació per
poder destacar entre la competència.

La marca Hendrick’s, una veterana del sector, va apostar per fer una campanya de
comunicació per destacar el seu tret diferencial: l’originalitat.

Hendrick’s va aprofitar les xarxes socials per contactar amb creadors de tendències
(bloggers, periodistes, etc.) i va convidar-los a festes com The Unusual Bazaar, on els
assistents podien tastar diferents combinacions de gintònics. Les festes, divertides i molt
originals, transmetien la imatge que la marca volia fer arribar als usuaris finals. Les
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xarxes socials es van encarregar de donar a conèixer el vessant atrevit i innovador de
Hendrick’s i la marca es va popularitzar per acabar formant part de les preferides entre els
consumidors. De les cent marques que inicialment van entrar el mercat, avui dia tan sols
deu es reparteixen la gran part del pastís.

La diferenciació es pot fer a partir del producte o dels serveis.

1) Diferenciació per les característiques del producte

Com percebeu que un producte és superior a un altre? Les empreses s’esforcen
molt per transmetre les característiques úniques dels seus productes. Algunes
són més fàcils de comunicar i ressaltar que d’altres. A continuació trobareu les
característiques del producte que solen utilitzar les empreses:

• Qualitat. Si el consumidor percep més qualitat i la valora, estarà disposat a
pagar més diners. Per exemple, un llibre de tapa dura explica la mateixa
història que un llibre en edició de butxaca, però pot aportar imatges o
dibuixos que la versió econòmica no ofereix. El lector que valori aquest
contingut addicional estarà disposat a pagar-ne un preu més alt. És
interessant remarcar la diferència entre la qualitat objectiva, aquella que
el venedor pot demostrar amb criteris objectius, i la qualitat percebuda,
que és la que el consumidor construeix a partir de les seves avaluacions.
La qualitat objectiva està íntimament relacionada amb la capacitat que té
el producte per fer les funcions que el client espera. Posem per cas un
rellotge: què li demanem a un rellotge? Que sigui exacte, fàcil de fer servir
i durable. Això és tot el que tindrem en compte per considerar-lo que és de
qualitat? Segurament també incorporarem altres criteris, com per exemple
la marca. La percepció que el client té de la qualitat que ofereix la marca
de rellotges possiblement vindrà determinada per una experiència pròpia
anterior, per l’opinió d’un amic o per la influència d’un prescriptor, com
pot ser un actor famós. En algunes ocasions, especialment en compres de
caràcter emocional, la qualitat percebuda pot suposar un factor de decisió
més important que la qualitat objectiva. Per a una empresa és fonamental
identificar què és el que el client té en ment quan pensa en un producte
de qualitat en aquella categoria de productes. Pel que fa a la qualitat
objectiva, no totes les empreses s’esforcen a oferir la més alta qualitat;
algunes empreses saben que el seu consumidor prioritza el preu per davant
de la qualitat del producte i, per tant, es limiten a oferir uns estàndards
mínims de qualitat. Altres empreses amplien la gamma de productes que
ofereixen i fan de la qualitat el factor de diferenciació entre els diferents
models disponibles. D’aquesta manera, l’empresa pot aconseguir clients de
diferents segments i ampliar els seus ingressos.

• Innovació. El repte de qualsevol departament de màrqueting és adaptar la
seva estratègia als constants canvis en les preferències del consumidor, els
moviments de la competència i els avenços tecnològics. Com pot aprofitar
una empresa aquests canvis per afavorir la seva competitivitat? Moltes
empreses compten amb departaments de R+D+I on enginyers, científics i
venedors analitzen els canvis en les tendències i busquen oportunitats per
aplicar els nous avenços tecnològics. Normalment, les empreses petites
no poden invertir grans quantitats en R+D+I, així que algunes participen
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conjuntament en projectes de recerca amb grups del sector o amb les
universitats. Altres empreses animen els seus treballadors a participar en
concursos d’idees de millora o a fer suggeriments en reunions periòdiques
on s’aporten propostes. En alguns casos, les millors aportacions reben una
bonificació. Diferenciar-nos per la innovació consisteix a ser el primer a
introduir un producte innovador. Evidentment, aquesta novetat ha d’aportar
algun benefici nou al consumidor, un valor afegit que fins ara no podia
obtenir amb els productes anteriors.

Tommy Hilfiger, líder en teixits innovadors

El sector tèxtil és altament competitiu. Des de fa uns anys, la marca Tommy Hilfiger es va
proposar implementar una estratègia de diferenciació per poder ser líder en el sector de
peces tèxtils d’alta qualitat. La marca va invertir molts diners en el desenvolupament de
nous teixits i en l’aplicació de les noves tecnologies a les peces de vestir. Tant és així que
han comercialitzat una jaqueta que incorpora unes plaques solars a partir de les quals el
client pot recarregar el seu telèfon mòbil.

• Durada. Sempre hi haurà consumidors exigents que prioritzen el producte
de qualitat que perdura en el temps i que no ha de reposar constantment
perquè es fa malbé o queda obsolet. Les empreses troben en aquest tipus de
client la possibilitat d’oferir productes de gran durabilitat que òbviament va
molt lligada a la qualitat dels materials i als processos per fabricar-lo. Per
exemple, en el sector de la fusteria, és molt més resistent la fusta massissa
que no pas l’aglomerat.

Vendríeu vaixelles en una màquina expenedora?

La marca Corelle, fabricant de vaixelles, per tal de comunicar la durabilitat dels seus
productes, va dur a terme una campanya molt original. Va instal·lar màquines expenedores
on la gent podia comprar, per unitats, els plats de les vaixelles. Els compradors observaven,
atònits, com els plats queien intactes a la safata de recollida de la màquina expenedora.
Amb aquesta acció l’empresa aconseguia comunicar que les vaixelles fabricades amb vidre
laminat eren cinc vegades més resistents que les de ceràmica.

• Fiabilitat. En algunes categories de producte, especialment quan es tracta
de productes més tècnics, és interessant posicionar l’empresa com a referent
en fiabilitat, és a dir, comunicar la seguretat que un producte no fallarà.
Però com es pot comunicar una característica que no és material, que és
invisible i que només el pas del temps pot corroborar? Un manera de fer-ho
és oferint més anys de garantia. L’empresa d’automòbils KIA ofereix set
anys de garantia per als seus cotxes, mentre que la majoria de marques del
sector només n’ofereixen dos. La publicitat també pot jugar a favor nostre
si expliquem com estan fabricats els nostres productes posant èmfasi en la
demostració del sistema productiu.

Transmetre la fiabilitat del producte

L’empresa Honda va promocionar el seu vehicle Honda Accord amb un anunci on un seguit
de peces col·locades mil·limètricament acaben, mitjançant un efecte dominó, engegant el
vehicle.

El missatge era: “No és genial quan les coses senzillament funcionen?”.

https://goo.gl/qVoB44
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És el mateix felicitat que fiabilitat?

L’empresa Toyota va fer una campanya original on comunicava que la felicitat també pot
ser equivalent al fet d’evitar moments no desitjats. En els seus anuncis, els protagonistes
vivien dues escenes no desitjades: un noi a qui la xicota el deixa pel seu germà i una
segona escena on té el cotxe en pana.

La reacció del noi a la segona escena era molt més contundent que no pas a la primera,
exagerant el mal moment que passes quan tens el cotxe en pana. Una campanya amb un
toc d’humor que va ser molt popular a les xarxes socials.

• Facilitat de reparació. És habitual que en el procés de compra d’un
producte de llarga durada, un dels criteris a tenir en compte i que pot fer
decidir la compra és la facilitat per a la seva reparació en cas que sigui
necessari. A ningú li agrada que se li espatlli un bé, però encara és pitjor
si la reparació pot ser molt complicada. Les empreses que ofereixen una
àmplia xarxa de tallers de reparació o venen productes que poden utilitzar
peces de recanvi universals i que, per tant, són fàcils de reparar, tenen més
oportunitats de ser ben valorades pels consumidors.

• Estil o disseny. Hi ha productes que són de dissenyadors exclusius o que
basen el tret diferencial en el fet de tenir un estil que els altres productes de
la mateixa categoria no tenen. El disseny permet dotar el producte d’una
aparença atractiva, però també té un paper important decidint com serà
finalment utilitzat el producte. Algunes empreses han pogut diferenciar-
se creant productes que ja existien però els han revolucionat modificant la
manera d’utilitzar-los, dotant el producte de maneres més còmodes de fer-lo
servir, maximitzant la satisfacció del consumidor. La personalització és el
màxim exponent per diferenciar un producte a través del disseny. Són moltes
les empreses que volen dotar el producte d’un valor afegit mitjançant la
creació de productes únics, oferint al consumidor la possibilitat de participar
activament en el seu disseny. El llançament de productes limitats amb un
número de sèrie també pot ser un mitjà per diferenciar el nostre producte del
de la competència i ens permet aconseguir clients que valoren l’exclusivitat.

Dissenyar eines pensant en la forma d’utilitzar-les

L’empresa Bahco és un referent en el sector de materials per a la construcció. La seva línia
d’eines de mà ha estat premiada pel seu meticulós disseny, que combina la funcionalitat i
l’ergonomia. Sota la patent ERGO comercialitzen eines que requereixen menys esforç per
fer-les servir i ofereixen més confort i seguretat. Aquest resultat ha estat possible gràcies al
desenvolupament, a la recerca de nous materials i a la investigació en el terreny, analitzant
com els usuaris utilitzen les seves eines.

Personalització de calçat esportiu

La marca VANS comercialitza sabatilles esportives i equipament tèxtil vinculat al món de
l’skate. Des de fa uns anys, els seus clients poden personalitzar les seves sabatilles a
través d’una aplicació web on escullen el model, el teixit, els colors, etc.

Bodum, capdavanter en el disseny d’accessoris per a cuina

La marca Bodum té un equip de dissenyadors a Suïssa encarregats de crear articles
innovadors orientats a la funcionalitat però carregats de personalitat. Bodum ha
revolucionat el món de les cafeteres i de les teteres, creant aparells que innoven en el
procés i dotant-los d’un disseny d’alta qualitat. Per tal de transmetre l’exclusivitat dels seus

https://goo.gl/slGIq8
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productes, selecciona els punts de venda, creant shops-in-shops dins de grans magatzems
i creant espais d’alt disseny a les seves botigues pròpies.

2) Diferenciació per oferir serveis addicionals

En un intent per diferenciar-se de la competència, algunes empreses ofereixen
serveis addicionals a la compra del producte físic amb l’objectiu de fer més
atractiva la seva oferta que la de la competència. Alguns serveis ofereixen
comoditat, com la instal·lació o el servei a domicili, i d’altres, seguretat, com
la garantia o un bon equip humà al servei del client.

Alguns dels serveis addicionals que es poden oferir són:

• Instal·lació. Quan una empresa ofereix la instal·lació està oferint el valor
afegit de la comoditat i, per tant, pot exigir preus més alts per aquest
servei addicional. Alguns productes poden ser difícils d’instal·lar per a
l’usuari i, per tant, és convenient oferir una instal·lació que asseguri el seu
bon funcionament. D’altres poden ser de fàcil instal·lació però això no
significa que no s’hagi d’oferir al client, ja que alguns clients, per comoditat
o per manca de destresa, poden preferir que un professional s’encarregui
d’aquesta tasca.

• Lliurament a domicili. Els consumidors actuals valoren molt el seu temps
lliure i no volen perdre temps en desplaçaments que no li aporten cap valor.
Així doncs, el lliurament a domicili pot ser un dels criteris de pes en el
procés de decisió de molts consumidors. Assegurar la màxima puntualitat
i rapidesa ens pot diferenciar dels competidors i ens pot permetre guanyar
clients que, sense aquest servei inclòs, mai comprarien el nostre producte.
Es pot optar per oferir aquest servei gratuïtament per un import mínim de
compra, o bé per cobrar-lo a part; en tot cas, és important oferir-lo.

• Servei postvenda. La garantia, l’assessorament personalitzat o l’atenció al
client afegeixen valor al producte. En els productes complexos, en què el
consumidor necessita un temps per habituar-se al seu ús, és molt interessant
oferir un assessorament perquè en pugui treure el màxim rendiment i pugui
resoldre els dubtes inicials d’utilització. Cal recordar que una experiència
negativa del client amb el nostre producte pot generar una espiral de
comentaris negatius sobre la marca. Un servei d’atenció al client 24 h o
una extensió de la garantia ens poden ajudar a fer que el client percebi la
nostra marca com a marca de qualitat.

• Finançament. Algunes empreses faciliten el pagament de la compra a
terminis mitjançant targetes de crèdit o amb targetes de pagament del mateix
establiment comercial. Hi ha establiments que ofereixen la possibilitat de
pagar a terminis i sense interessos les compres d’imports elevats.

• Equip humà. El personal de l’empresa pot tenir una influència considerable
en la manera com els clients la perceben. És imprescindible disposar de
personal professional, amable, empàtic, competent i proactiu, capaç de
seduir, convèncer i mantenir els clients.
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• Imatge. La comunicació integral de l’empresa (publicitat, logotips, re-
lacions públiques, ambientació del punt de venda, etc.) permet que el
consumidor ens diferenciï de la competència. Per exemple, les cafeteries
Starbucks tenen sofàs, la qual cosa és poc habitual en altres cafeteries, que
permeten que el client se senti com a casa seva. La disposició del mobiliari
està estudiada acuradament per afavorir la interacció social i convertir la
cafeteria en un espai de trobada on la gent hi va a fer comunitat.

Serveis afegits d’FNAC

L’empresa FNAC, que comercialitza productes electrònics, informàtics, llibreria i papereria,
ofereix un ampli ventall de serveis per completar la venda de productes materials.

Totes les seves botigues ofereixen serveis postvenda com ara la reparació d’equips,
serveis d’assistència informàtica per resoldre dubtes i problemes, garanties extensibles
que permeten la substitució ràpida de productes, recollida de productes a les botigues per
a les compres que s’han fet en línia, embolicat i enviament de regals, lliurament a domicili
gratuït, instal·lació d’equipaments electrònics, finançament a terminis amb la targeta FNAC,
etc.

Estratègia de lideratge en costos

L’avantatge competitiu de les empreses que apliquen estratègies de lideratge en
costos està en el fet de poder produir a baix cost. Però com és possible produir a
baix cost?

Alguns del motius que poden donar resposta a aquesta qüestió són els següents:

• Accés privilegiat a matèries primeres. Algunes empreses, per la seva
situació geogràfica o pels seus contactes, tenen un alt poder de negociació
que els permet reduir el cost d’adquisició de les matèries primeres, la qual
cosa comporta una reducció del cost total del producte.

• Economies d’escala creixents. Les empreses que assoleixen uns mínims
de producció veuen com els seus costos unitaris es redueixen quan el seu
sistema productiu funciona de manera òptima, sense ineficiències. Aquelles
empreses on es fa una bona anàlisi dels seus costos interns i ocupen tota
la seva capacitat productiva acaben obtenint economies d’escala que els
permeten produir unitats a un cost més econòmic i, per tant, poden ser més
competitius que els de la competència.

• Minimització de despeses d’R+D+I. Invertir en R+D+I implica una gran
despesa econòmica. Una empresa pot optar per reduir costos si no inverteix
en R+D+I. Això implica que no és innovadora, sinó que adopta una
estratègia de seguidora i copia les innovacions que fan els altres. Aquesta
estratègia pot ser molt còmoda per a aquelles companyies que es dirigeixen
a consumidors que triguen a adquirir productes innovadors i que esperen
productes de menor cost amb prestacions similars. Com haureu observat,
en els darrers anys han proliferat les marques d’aparells de telefonia mòbil.
Actualment podem trobar aparells amb tecnologia suficient per fer les
principals tasques que fem amb els telèfons intel·ligents encara que no

Economies d’escala
creixents

Disposar d’economies d’escala
creixents significa que l’empresa
ha arribat a un nivell de
producció a partir del qual el
cost de producció per unitat
produïda es redueix, és a dir,
com més produeix més baix és el
cost unitari de les unitats
produïdes. Per a un preu de
venda determinat, si el cost de
producció es redueix, el marge
de benefici és més gran.
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disposin dels darrers avenços tecnològics. Potser aquesta marca no podria
aconseguir mai els clients que desitgen tenir les darreres novetats però sí
que podran dirigir-se a aquells que, essent amants de la tecnologia, també
són molt sensibles al preu i posen per davant el criteri econòmic al criteri
tecnològic.

• Selecció acurada de clients. La morositat pot comportar un cost elevat per
a l’empresa. Fer una bona selecció de clients i escollir només els rendibles
pot estalviar molts maldecaps i diners.

• Control de costos. La reducció de costos permet ajustar el preu de venda
i ser més competitius en preu. Algunes empreses redueixen els costos
de la mà d’obra deslocalitzant l’activitat empresarial a altres països o bé
subcontractant parts del procés productiu en els quals no són eficients, com
ara tasques logístiques.

• Eliminació de serveis superflus. Podem reduir costos eliminant aquells
serveis que no impliquen un valor afegit o que no són prioritaris. Per
exemple, moltes companyies aèries han optat per eliminar els refrigeris dels
vols nacionals.

Controlar els costos i ajustar-los al mínim permet disminuir el preu i així expulsar
del mercat els competidors menys eficients. A més a més, es crea una barrera
d’entrada a competidors nous que vulguin competir en preu.

Per què Primark pot oferir preus tan baixos?

És probable que conegueu la marca Primark, una empresa dedicada a la comercialització
de productes tèxtils que es caracteritza per un gran assortiment i un preu baix. Quin és el
secret de Primark per vendre a preus tan econòmics?

Primark aconsegueix reduir els costos de producció amb la deslocalització de fàbriques a
països on la mà d’obra és més econòmica; redueix els costos de distribució gràcies a la
localització dels seus establiments en centres comercials als afores de les ciutats, on el
lloguer és més econòmic; no repeteix col·leccions encara que hagin tingut èxit, la qual cosa
redueix els costos de producció; ofereix una remuneració molt baixa als seus venedors i no
fa publicitat. Totes aquestes accions contribueixen a reduir el cost final dels articles i els
permet competir en preu amb la competència.

Un altre avantatge del lideratge en costos és que es pot esmorteir una possible
pujada dels preus dels inputs. Quan augmenten els costos, les empreses tenen
dues alternatives: incrementar el preu de venda per mantenir el marge de benefici
o bé reduir-lo i mantenir el mateix preu. Una empresa amb un sistema de costos
eficient té més marge de maniobra que una que no ho és.

Què permet a Ikea competir en preu?

Ikea, fabricant i minorista d’equipament i accessoris per a la llar, centra l’èxit del seu negoci
en una estratègia de lideratge en costos. Els seus pilars són:

• Dissenys propis sota la premissa que cal que siguin fabricats de la manera més econòmica
possible.

• Grans volums de producció que es realitzen en països on la mà d’obra és molt econòmica.

• Tots els components dels mobles han de poder-se lliurar en paquets plans per optimitzar la
capacitat dels magatzems i fer més eficient el transport.
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• El sistema de venda ha de ser d’autoservei, maximitzant la independència del comprador en
el punt de venda per reduir el nombre de venedors i així reduir els costos laborals.

Ikea ha trobat un sistema de producció que permet complir aquestes premisses i segueix
essent atractiva per a un públic que busca disseny innovador i bon preu.

Estratègies d’especialització en un segment de mercat

Les estratègies d’especialització en un segment de mercat consisteixen a concen-
trar l’activitat del negoci en un segment determinat, ja sigui una àrea geogràfica,
un grup de clients (home/dona, edat, professió, renda alta/mitjana/baixa), etc.

Per ser especialista cal oferir un producte que tingui un valor afegit que no té la
resta de competidors i que és difícil que puguin arribar a tenir. A la vegada, cal
que el segment tingui prou demanda sense que arribi a ser excessiva perquè no
sigui atractiva per a possibles competidors.

Piquadro: qualitat, tecnologia i disseny

L’empresa italiana Piquadro fabrica bosses i maletins de pell. Fa anys va decidir retirar la
seva producció de la Xina i tornar a produir a Itàlia perquè volia recuperar el control de la
qualitat dels seus productes. Piquadro es dirigeix a un segment de clients amb alt poder
adquisitiu que valora la qualitat, la tecnologia i el disseny. Els seus productes són un reflex
d’aquests valors.

L’avantatge de dedicar-se a un segment del mercat és que es pot arribar a conèixer
amb molt detall les necessitats del client i es pot maximitzar la seva satisfacció.
Normalment, l’empresa especialista crea productes o serveis tan específics i
diferents dels de la competència generalista que pot fixar preus més alts pel valor
afegit que suposa la seva proposta.

L’inconvenient d’una empresa especialista és que, si només s’especialitza en un
producte i un segment, pot ser molt vulnerable als canvis de l’entorn, especialment
davant d’altres empreses que podrien estar interessades a entrar en un segment
rendible.

2.2.2 Estratègies segons el cicle de vida del producte

Qualsevol producte, al llarg de la seva existència, passa per diferents etapes. La
diferència entre una etapa o una altra depèn principalment de les característiques
del producte, de la pressió dels competidors i de les vendes.

Determinar en quina etapa es troba un producte ens ajuda a prendre decisions sobre
l’evolució. Es poden distingir quatre etapes: llançament, creixement, maduresa i
declivi.

• Etapa d’introducció. Coincideix amb el llançament del producte, és a
dir, amb el moment en què s’introdueix en el mercat, i té una determinada
acollida inicial. Aquí cal concentrar-se a donar a conèixer el producte nou.

Especialització en
segments de mercat

Alguns exemples d’empreses que
s’han especialitzat en segments
són una discoteca àrab a
Almeria, una empresa de lloguer
de vaixells de luxe, un diari per a
immigrants, una empresa de
lloguer de submarins de luxe,
etc.

A la secció “Annexos” hi
trobareu exemples
d’empreses especialistes:
un article sobre l’empresa
Piquadro especialitzada
en un segment de mercat
i una empresa anglesa
que comercialitza camises
i ofereix un servei de
manteniment (rentat i
planxat).
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El cicle de vida d’un
producte és el procés

cronològic compost de
diferents fases o etapes en

què el producte té un
comportament diferent.

És important definir bé el seu posicionament, és a dir, quina imatge del
producte volem que tinguin els consumidors.

Red Bull, el llançament d’un refresc molt atrevit

El mercat dels refrescos al nostre país està en mans de poques empreses. Grans marques
com Coca-cola copen importants quotes de mercat. Des de fa uns anys, però, una
nova marca de refrescos, amb un gust molt diferent, ha trobat el seu forat de mercat
entre uns consumidors que busquen més que un refresc. El seu posicionament, com a
beguda energètica, va acompanyat d’una estratègia de comunicació que reforça el seu
caràcter únic i atrevit. Red Bull patrocina esdeveniments esportius de risc i jornades
d’enginy com “Los autos locos”, que posen a prova la perícia de creadors dels vehicles
més inversemblants.

• Etapa de creixement. És el moment en què el producte es comença a
conèixer i és acceptat pels consumidors. Es caracteritza per un creixement
més o menys ràpid de les vendes i per una gran concentració de competidors
en el mercat. L’estratègia en aquesta etapa consisteix a diferenciar-se dels
competidors i aconseguir la preferència dels consumidors.

Robots automàtics d’aspiració

Fa uns anys van aparèixer al mercat els primers robots que aspiren autònomament sense
necessitat que l’hagi d’utilitzar una persona. Són petits, compactes i dotats de sensors, i
circulen per la casa aspirant la brutícia del terra. Actualment, el consumidor pot escollir
entre una gran varietat de marques que s’han adonat que hi ha consumidors disposats a
cobrir la necessitat de netejar casa seva amb un robot automàtic. Ara, la competència és
ferotge i obliga les marques a començar a diferenciar-se de la resta i a comunicar les seves
particularitats: més autonomia, múltiples superfícies, dimensions més petites, preu més
baix, etc. El moment en què el mercat s’interessa pel producte és quan cal segmentar-lo,
és a dir, esbrinar les particularitats de cada client i proposar un producte diferent per a
cadascun dels segments.

L’empresa LG va dur a terme una campanya amb l’eslògan “El nostre robot LG troba la
brutícia que tu no veus”. A la figura 2.1 es veu la campanya d’LG amb un aspirador a terra
i tots els mobles de l’estança elevats.

Figura 2.1. Campanya del robot aspirador LG

• Etapa de maduresa. Coincideix amb el moment en què el producte ja té
consolidada una determinada quota de mercat i es caracteritza perquè les
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vendes s’estanquen i, fins i tot, poden començar a baixar lleugerament. En
aquest cas, l’objectiu és mantenir la quota de mercat aconseguida, i per tant
cal buscar consumidors nous i fidelitzar-los.

L’expansió de Cacaolat, un producte madur

El batut de xocolata més popular de Catalunya va estar a punt de desaparèixer, però un
grup format per Cobega i Damm va fer una inversió per rescatar l’empresa. Des d’aquell
moment, l’estratègia de la companyia ha estat allargar la vida d’un producte tan madur
com el Cacaolat. En aquest sentit, els esforços es van concentrar a promoure el consum
del producte en el canal Horeca (hotels, restaurants i cafeteries) i a promocionar el consum
durant els mesos d’hivern com a beguda calenta. Actualment, Cacaolat té un 55% de quota
del mercat de batuts de xocolata i arriba fins al 95% en el canal Horeca. Aquestes dades
constaten que el producte pot gaudir d’una llarga etapa de maduresa.

• Etapa de declivi. És el moment en què el producte deixa de ser interessant
per al mercat i les vendes comencen a baixar. En aquest moment, l’estratègia
pot ser retirar el producte del mercat, reposicionar-lo, buscar un ús o
consumidors nous, etc.

Reposicionament d’una marca

Originàriament, la marca des sabates Munich comercialitzava calçat esportiu per a handbol,
boxa i futbol sala. L’entrada d’altres productes més econòmics en el mercat i altres factors
econòmics varen provocar la pèrdua de competitivitat de l’empresa. Anys més tard, la
companyia va reintroduir la marca reposicionant-la i va passar a comercialitzar una sabata
de moda urbana amb tocs esportius. Munich és una de les poques marques que segueix
produint al nostre país i actualment exporta a més de 40 països.

A la figura 2.2 es pot veureu un gràfic amb l’evolució dels aparells de televisió.

Figura 2.2. Cicle de vida dels televisors al llarg dels anys

Els aparells de tub (C), amb carcasses voluminoses, són avui un producte en
declivi; han estat retirats del mercat i ja no es poden trobar a les botigues. Com
a producte madur trobem la versió dels aparells de pantalla plana LCD (B), que
encara es comercialitzen i representen l’opció més econòmica del mercat. Són
televisors tecnològicament més senzills que els nous televisors LED, també plans
i amb la característica diferencial del seu menor consum energètic i una millor
il·luminació. El 2015, el televisor més innovador és el que ofereix la possibilitat

A la unitat “Polítiques de
producte i preu” es
desenvolupa més a fons
el cicle de vida del
producte.



Polítiques de màrqueting 38 Planificació estratègica

de veure imatges en 3D amb unes ulleres específiques (A); es tracta d’un producte
en etapa de llançament, que probablement es veurà amenaçat pels aparells 3D que
no necessiten ulleres.

2.2.3 Estratègies segons la posició competitiva en el mercat

No totes les empreses aspiren a ser líders del mercat, i algunes funcionen molt bé
com a seguidores, seguint els passos dels líders a distància i amb una quota de
mercat més reduïda però rendible.

Qualsevol empresa ha de decidir quina posició relativa vol ocupar respecte
a les empreses competidores, és a dir, si vol ser líder, reptadora, seguidora o
especialista.

Estratègia de l’empresa líder

En tots els sectors hi ha un líder, el número 1, ja sigui en innovació, en vendes,
en nombre de clients, etc. Les empreses líders han de centrar els seus esforços
a augmentar la demanda pròpia i la del sector i a defensar-se de la competència.
Però com es pot augmentar la demanda?

El que es pot fer amb el producte per incrementar-ne la demanda és:

• Augmentar la freqüència d’ús. L’objectiu és que els consumidors intensi-
fiquin l’ús del producte. Es poden crear campanyes promocionals, com el
“Pla Fontvella 15 dies”, en què es prometia que si durant 15 dies bevies més
de dos litres diaris d’aigua notaries una millora considerable al teu cos i si
no, et tornaven els diners, o bé campanyes com les dels diaris que faciliten
l’adquisició de productes extres (càmeres digitals, impressores, etc.) a partir
d’un import en metàl·lic i una cartilla de punts que s’aconsegueixen amb la
compra del rotatiu.

• Augmentar el nombre d’usuaris. En aquest cas, l’objectiu és aconseguir
clients nous. Per exemple, l’Atlètic de Madrid va fer una campanya de
comunicació dirigida a immigrants perquè es fessin socis del club.

• Buscar usos nous. Per exemple, per desestacionalitzar el consum d’un
producte, el Principat d’Andorra ha fet més d’una campanya de comunicació
per donar a conèixer les múltiples possibilitats que ofereix el país: a l’hivern,
esquí, i la resta de l’any, passejades, senderisme, rutes a cavall, etc.

Un dels esforços de les empreses líders és mantenir l’avantatge competitiu respecte
a la competència. En aquest sentit, la innovació hi té un paper important per
protegir-se dels atacs dels seus competidors. En algunes ocasions, les empreses
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líders fan campanyes de comunicació per recordar al públic objectiu que són
l’empresa líder del sector.

Un tractament de lents que protegeix els ulls de la llum dels dispositius electrònics

L’empresa INDO, líder en lents oftàlmiques, va ser la primera a crear lents que protegeixen
de la llum que emeten els dispositius electrònics. La companyia va patentar aquestes lents,
que permeten reduir les molèsties als usuaris que interactuen amb pantalles que emeten
llum blava. Un excés d’utilització de pantalles sense lents pot provocar cansament, estrès
o insomni. La comercialització d’aquestes lents suposa un avantatge competitiu respecte
als seus competidors.

Estratègia de l’empresa reptadora

Aquesta és l’estratègia escollida per les empreses que tenen prou capacitat per
desafiar el líder i arrabassar-li quota de mercat. Alguns exemples a l’Estat espanyol
són Pepsi respecte de Coca-cola o Vodafone amb Movistar.

L’empresa reptadora centra els seus esforços a augmentar la quota de mercat i
atacar el líder, les altres companyies del sector de la mateixa mida i també les més
petites. L’objectiu principal de les empreses reptadores és atacar el líder en els
seus punts més febles, per exemple introduint el producte en zones geogràfiques
on encara té poca presència o en un segment de mercat que encara no ha atès.

Un clar exemple d’empresa reptadora són les empreses d’automòbils japoneses.
Quan van decidir entrar al mercat dels Estats Units ho van fer introduint una
categoria de producte que les empreses americanes no comercialitzaven: van crear
utilitaris més compactes, d’alta qualitat en disseny i de baix consum. Aquesta era
una veta de mercat als Estats Units, ja que la majoria de cotxes eren grans i de gran
cilindrada perquè la benzina era molt econòmica.

Una empresa reptadora també pot evitar un atac al líder i decantar-se per un atac
dirigit a altres competidors que, com ella, lluiten per arrabassar-li quota de mercat
al líder. Debilitant les empreses que són a la mateixa posició competitiva es pot
augmentar l’avantatge per competir contra el líder del mercat.

Les empreses reptadores són les que fan accions que el líder no espera, que
sobtadament poden canviar les regles del joc del mercat i sorprendre amb nous
productes, nous usos per al producte o una nova manera de comunicar-se amb el
client.

Burger King desafia McDonald’s fent lliuraments a domicili

Al nostre país, Burger King és el principal competidor de McDonald’s. Darrerament, en
un esforç per diferenciar-se de la competència, Burger King ha implantat a tot el país el
lliurament a domicili dels seus productes. A partir d’ara, els seus clients poden fer una
comanda a través de la seva aplicació per a mòbils o bé per telèfon. En menys de 30 minuts
el client rep la comanda a casa en un embolcall especial que permet garantir el mateix
sabor i textura que el client obtindria si consumís el producte en un dels seus restaurants.
Burger King s’ha avançat oferint un servei que fins ara no oferia el líder del mercat, una
acció que de segur li reportarà nous clients.
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Estratègia de l’empresa seguidora

Les empreses seguidores són les que no inquieten el líder. Volen una posició
comercial còmoda i controlable, es conformen amb una quota de mercat reduïda
però rendible i s’ocupen de segments que altres empreses no satisfan, en els quals
poden demostrar els seus avantatges competitius.

Són empreses que no inverteixen grans quantitats en R+D+I. No destaquen en
innovació però poden oferir productes competitius imitant la tecnologia del líder
i millorant alguna de les característiques del seu producte.

En el mercat de iogurts, Clesa és un clar exemple d’empresa seguidora: segueix
els passos dels líders del mercat com Danone o Nestlé, però molt més tard que
aquestes marques hagin fet la introducció de nous productes. Com us podeu
imaginar, introdueix els productes al mercat després que el líder ho hagi fet i s’hagi
pogut contrastar la rendibilitat del llançament.

Bose i els auriculars amb reducció de soroll

L’empresa Bose, fabricant d’accessoris d’àudio, va invertir esforços durant més de 19 anys
per aconseguir uns auriculars que permetien escoltar música reduint el soroll ambiental.
Es tractava de la tecnologia noise cancelling. Al llarg dels anys, altres empreses han
aconseguit introduir aquesta tecnologia en el seu procés de fabricació, i algunes, gràcies
al seu acurat disseny o a la utilització d’una bona campanya de relacions públiques, han
aconseguit tenir més presència en el mercat que l’empresa que inicialment va introduir la
tecnologia. És el cas de marques com Sony o Beats.

La posició d’una empresa en el mercat, com a líder, reptadora o seguidora
pot variar al llarg del temps. És interessant saber quina posició ocupa la
companyia per poder prendre la millor decisió en cada moment.

Normalment, les empreses seguidores són empreses de dimensions més petites
que segueixen els passos d’empreses grans. Val a dir que en alguns casos una
empresa petita ha introduït de manera pionera un producte en el mercat i, durant
un temps, una empresa de més gran ha estat la seguidora. Normalment, per a
una empresa de grans dimensions és fàcil fer de seguidora, especialment si la
nova activitat consisteix a introduir un producte que és una extensió del que ja
comercialitza habitualment. En aquest cas és fàcil que acabi desplaçant l’empresa
petita del mercat i sigui la gran la que es converteixi en líder.

Posem per cas una empresa petita que introdueixi pasta alimentària sense gluten
per a celíacs. En un primer moment, de ben segur que l’empresa petita trobarà un
espai als lineals dels supermercats que tenen sensibilitat per cobrir les necessitats
d’aquest col·lectiu. Les grans empreses de pasta alimentària començaran a
reaccionar, oferint aquest producte als mateixos supermercats. Malgrat que,
incialment, els consumidors poden seguir preferint la marca de l’empresa petita
i s’hi poden mostrar fidels, l’empresa més gran té més capacitat per dur a terme
campanyes de comunicació i promocions per atraure l’atenció del consumidor,
i també té més capacitat financera per innovar en processos productius i reduir
costos, ampliar la gamma de productes, etc. Tot això facilitarà el desplaçament de
l’empresa petita que va introduir el producte al mercat.
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Estratègia de l’empresa especialista

Les empreses especialistes es concentren en un buit de mercat molt específic.
Generalment són mercats de poc volum però molt rendibles, i són companyies
que es caracteritzen per tenir un avantatge competitiu que la resta no té.

Alguns exemples d’estratègies d’empreses especialistes són:

• Oferir productes d’alta qualitat a preus elevats que permetin marges de
benefici amplis. L’objectiu no és tenir una quota de mercat àmplia, no volen
ser líders en vendes; volen rendibilitzar al màxim la quota de mercat que
tenen. Per exemple, una fusteria artesanal d’alta qualitat, una empresa que
es dedica a moldre blat ecològic de grangers, serveis de luxe exclusius com
ara viatges a l’espai, etc.

• Oferir un producte o servei en una zona geogràfica no coberta per altres
empreses. En aquest cas, l’empresa opera com si es tractés d’un mercat
monopolista i, per tant, té un alt marge de maniobra pel que fa a la fixació
de preus i a la gestió del producte.

• Oferir productes a través de canals de distribució molt específics. Les
empreses que només ofereixin els seus productes a través d’Internet o bé
a través de la venda per televisió.

Un especialista assessorant els nostres ramaders i productors agrícoles

L’empresa catalana Agroxarxa, SLU (www.agroxarxa.com) té com a objectiu “ésser
capdavanters a oferir solucions i serveis als pagesos i ramaders per acompanyar-los en
la resolució de les seves necessitats en un món que canvia ràpidament, i amb un sector
agrari que no es pot estancar”. En aquest sentit, Agroxarxa s’especialitza i ofereix un ventall
d’assegurances per cobrir els riscos derivats d’una explotació agrària o ramadera.

2.2.4 Estratègies de creixement

Quan una empresa determina els seus objectius a llarg termini ha de planificar
quina serà l’evolució de la seva cartera de productes. Quins productes cal seguir
comercialitzant i quins cal abandonar? És necessari introduir productes nous per
cobrir les noves necessitats dels clients o cal fer modificacions en els actuals per
fer front als avenços de la competència?

La cartera de productes d’una empresa ha de donar resposta a les
necessitats dels seus clients, i això es tradueix en una anàlisi constant de
la seva acceptació i en l’aplicació de les modificacions corresponents quan
siguin necessàries.

Les estratègies de creixement proposen quatre accions a emprendre en funció de
la situació en la qual es trobi l’empresa. Vegeu la taula 2.2, que mostra la matriu
d’expansió de producte/mercat i resumeix les diferents possibilitats:

Gratacós, un especialista
català al món de la moda

L’empresa Gratacós
(www.gratacos.com) representa
un exemple clar d’empresa
especialista catalana. Té més de
67 anys d’experiència en el
sector de l’alta costura. Es
diferencia dels competidors per
la recerca contínua de materials
tèxtils i el disseny innovador en
complements i alta costura per a
núvies, festes i carrer.

Generalment, les empreses
no ofereixen només un
producte, sinó un conjunt
d’aquests que s’anomena
cartera de productes.

http://www.agroxarxa.com/
http://www.gratacos.com/
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’Corner’

És un espai comercial ubicat a
l’interior d’un gran establiment

comercial reservat per a la venda
de productes d’una marca

determinada. En català
s’anomena botiga de marca o

franquícia de còrner.

• penetració de mercat

• desenvolupament de mercat

• desenvolupament de producte

• diversificació

Taula 2.2. Estratègies de creixement. Matriu d’Ansoff

Productes actuals Productes nous

Mercats actuals Penetració de mercat Desenvolupament de producte

Mercats nous Desenvolupament de mercat Diversificació

1) Penetració de mercat

L’estratègia de penetració de mercat és una estratègia de creixement que
segueix una empresa per assolir una major participació de mercat amb els
productes o serveis que comercialitza i en el mercat actual en què duu a terme
la seva activitat.

Aquesta estratègia té com a objectiu augmentar la quota de mercat de l’empresa,
dins del mercat on ja opera, sense fer cap modificació als productes actuals. Com
es pot fer? Es podria facilitar l’accés al producte ampliant els punts de distribució
on el client pot comprar-los; per exemple, obrint una botiga a Internet, facilitant
el lliurament a domicili, obrint noves botigues pròpies o estenent la xarxa de
franquícies, etc.

Algunes empreses opten per fer millores en el preu o oferir facilitats de pagament
per convèncer el client i afavorir la venda, mentre que d’altres opten per fer
promocions orientades a augmentar el tiquet mitjà de compra, per exemple
regalant un accessori si la venda supera un import mínim. Posem per cas l’empresa
Desigual, que, any rere any, amplia la seva xarxa de franquícies i corners al nostre
país, opera en línia i fa promocions com ara regalar un rellotge si la compra supera
l’import mínim de 89 euros.

L’estratègia de penetració també es pot aplicar per desestacionalitzar la demanda
de productes que tenen grans fluctuacions de vendes al llarg de l’any. Per exemple,
els gelats, que es consumeixen generalment a l’estiu. En els darrers anys, les
empreses han portat a terme importants campanyes de publicitat per promoure
el consum de gelats al llarg de tot l’any i així augmentar les vendes fora de la
temporada d’estiu.

Repartint gelats fins a la tovallola gràcies a Whatsapp i la geolocalització

Frigo va dur a terme una acció de màrqueting a través de l’aplicació Whatsapp. En alguns
barets de platja (chiringuitos) va instal·lar cartells publicitaris que convidaven els banyistes a
afegir a la seva llista de contactes el telèfon del baret de platja més proper. Els consumidors
potencials podien fer una comanda del seu gelat preferit a través de l’aplicació i els el
portaven fins a la tovallola.

2) Desenvolupament de mercat
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L’estratègia de desenvolupament de mercat és l’estratègia de creixement
que segueix una empresa per mitjà de la comercialització dels seus productes
actuals en mercats nous.

Hi ha empreses que, un cop satisfet el segment o mercat en què operen, aposten
per dirigir-se a nous mercats en què creuen que el seu producte també pot ésser
rendible. Per exemple, en els seus inicis, l’empresa Desigual venia els productes
a Eivissa, però a poc a poc ha anat ampliant el seu mercat geogràfic i l’any 2014
comptava amb més de 300 punts de venda propis a més de 40 països.

També es pot desenvolupar el mercat si s’amplien els segments als quals ens
dirigim sense necessitat de fer modificacions en els productes actuals. Per
exemple, podríem comercialitzar un producte que inicialment es venia al canal
Horeca distribuint-lo al canal de supermercats per aconseguir nous clients finals.

Boutiques de xocolates Valor

La marca de xocolates Valor comercialitza xocolatines i altres productes derivats del cacau.
Els canals de distribució de la marca són pastisseries, fleques, supermercats i grans
superfícies d’alimentació. Des de fa uns anys, per fer front a l’augment de la competència
global i per vincular la marca a la qualitat i al bon saber fer, va decidir exportar a altres
països i obrir establiments minoristes per a la distribució exclusiva dels seus productes.
Malgrat que aquests establiments només aporten el 3% de les vendes, en termes de
notorietat de marca les enquestes revelen que les botigues li atorguen el 20%. Valor
també aplica una estratègia de desenvolupament de producte, oferint rajoles de xocolata,
xocolata desfeta, bombons i xocolatines de petit format. Ara bé, fins ara ha descartat fer
una diversificació concèntrica, no ha entrat en el mercat de les galetes o altres productes
industrials i de moment es concentra en el que sap fer bé, la xocolata.

3) Desenvolupament de producte

L’estratègia de desenvolupament de producte és l’estratègia de
creixement que segueix una empresa per mitjà del llançament de productes
nous o per mitjà del desenvolupament d’innovacions que comporten una
millora o un canvi en relació amb els productes que comercialitza en el
mercat actual.

Les empreses responen a la dinàmica del mercat amb la introducció de nous
productes orientats als segments als quals ja es dirigeixen. Per exemple, l’empresa
Desigual ha introduït noves línies de productes com ara tèxtil per a la llar i tèxtil
esportiu per completar l’oferta de productes que ofereix al seu públic objectiu. Les
preferències dels consumidors i les tendències de consum porten les empreses a
crear nous productes o serveis.

Al llarg del temps, les empreses que comercialitzen productes d’alimentació han
aplicat aquesta estratègia per atraure el major nombre de segments possibles. Per
això, la varietat de iogurts que avui dia podem trobar al mercat és gairebé infinita:
naturals, ensucrats, baixos en greixos, amb gust de fruita, amb trossos de fruita,
amb cereals, amb probiòtics, etc.
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Aliança d’empreses (’joint
venture’)

És l’activitat empresarial duta a
terme per dues o més empreses

jurídicament independents
associades ocasionalment,
cadascuna de les quals és

especialista en algun aspecte, i
que es reparteixen els beneficis o

les pèrdues.

El desenvolupament del producte aporta millores gràcies a la inversió en R+D+I o
facilita nous usos per al producte amb l’objectiu de satisfer millor el client actual
i seduir el client potencial. Un possible risc d’aquesta estratègia seria que una
ampliació excessiva de la gamma del producte podria confondre el consumidor i
crear-li dubtes a l’hora d’escollir la millor opció.

També cal tenir en compte que un desenvolupament excessiu incrementa els costos
de producció i de control de la comercialització, la qual cosa pot repercutir en la
rendibilitat de l’empresa.

Dia aposta pel producte fresc

Des de l’any 2014, la cadena de supermercats Dia ha seguit una estratègia de
desenvolupament de producte invertint esforços en la creació d’una gamma de productes
frescos i gurmet per atraure nous consumidors. Gràcies a l’absorció d’Eroski i El Árbol, Dia
pot oferir productes de peixateria i carnisseria al tall. Aquesta estratègia pretén augmentar
el nombre de vendes i reduir distàncies respecte al seu principal competidor, Mercadona.

4) Diversificació

L’estratègia de diversificació és l’estratègia de creixement que consisteix a
diferenciar els productes o els serveis que ofereix una empresa o els mercats
als quals es dirigeix per evitar la dependència d’un sol producte, servei o
mercat i reduir riscos.

Algunes empreses aprofiten les oportunitats de mercat per expandir la seva
activitat a negocis en què encara no tenen experiència. Poder ser pioners, aprofitar
la possibilitat d’entrar en el sector de la mà d’una altra empresa experimentada,
repartir el risc o aprofitar una operació que reportarà un ampli marge comercial
són algunes de les oportunitats que moltes empreses no volen deixar escapar.

Es pot distingir entre la diversificació concèntrica, en què el nou negoci manté
alguna relació amb l’activitat actual de l’empresa, i la diversificació pura, en què
l’empresa passa a desenvolupar productes totalment diferents dels que feia fins
llavors.

Custo Barcelona s’atreveix amb els complements

Normalment, en el món de la moda, les grans marques acostumen a vendre la llicència
de la marca perquè altres empreses d’altres sectors, com la papereria, la perfumeria, la
joieria, etc., comercialitzin productes utilitzant la marca llicenciada. Custo Barcelona volia
oferir accessoris de qualitat i evitar llicenciar la seva marca. Per això va crear una aliança
d’empreses (joint venture) amb una empresa que ja tenia experiència en el sector. La
col·laboració implica la creació d’una nova empresa (Blue Bags) i la distribució en espais
de venda específics sota la insígnia Custo Accessories.

Samsung, un exemple de diversificació pura

L’empresa coreana Samsung, coneguda pels seus productes d’alta tecnologia, va iniciar
la seva activitat exportant peix, fruita i verdura a la Xina. Anys més tard, amb l’objectiu
de diversificar el risc, va invertir en la indústria química i petroquímica, i no va ser fins als
anys vuitanta quan va introduir-se en el sector tecnològic. Avui dia, Samsung és un dels
referents en aparells tecnològics i és present en activitats tan singulars com la construcció
de vaixells.
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A la taula 2.3 hi ha un resum de les possibles estratègies que les empreses poden
seguir per assolir els seus objectius.

Taula 2.3. Estratègies de màrqueting

Estratègies Tipus Objectius

Estratègies bàsiques • Diferenciació
• Lideratge de costos
• Especialització

• Trobar un avantatge competitiu
• Reduir costos al màxim
• Dedicar-se a un segment
concret

Estratègies segons el cicle de
vida del producte

• Etapa d’introducció
• Etapa de creixement
• Etapa de maduresa
• Etapa de declivi

• Donar a conèixer el producte
• Diferenciar el producte de la
resta
• Mantenir el consum del producte
• Retirar el producte o
reposicionar-lo

Estratègies segons la posició
competitiva

• Líder
• Reptadora
• Seguidora
• Especialista

• Augmentar la demanda del
sector, ser pioner
• Arrabassar quota de mercat al
líder
• Seguir els passos del líder
• Concentrar-se en un sector
específic

Estratègies de creixement • Penetració de mercat
• Desenvolupament de producte
• Desenvolupament del mercat
• Diversificació

• Introduir noves varietats al
mercat existent
• Crear nous productes per al
mercat existent

• Entrar a nous mercats amb els
productes existents

• Entrar a nous mercats amb nous
productes, relacionats o no amb
l’empresa

2.2.5 Estratègies de màrqueting de serveis

La particularitat dels serveis és la seva intangibilitat. Aquesta característica
condiciona les estratègies i les accions de màrqueting perquè són diferents de les
que s’aplicarien en la comercialització d’un producte.

Un dels avantatges dels serveis és que, normalment, en el procés de venda intervé
un comercial, de manera que s’estableix una relació que permet conèixer millor
les necessitats del client i satisfer-les.

És cert que al llarg del temps hem observat com determinats serveis es contracten
a través d’Internet, sense necessitat de contactar amb cap comercial; sens dubte,
això ha estat possible després d’analitzar durant molt temps el procés de compra
de serveis.

Les principals estratègies que es poden utilitzar per comercialitzar serveis són:

• Tangibilització del servei. Com podem facilitar que el consumidor percebi
que rep una contraprestació a canvi dels seus diners? Imaginem el cas de
les assegurances de la llar. Un client paga una quota anual per una possible
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incidència o sinistre a la seva llar. Com visualitza que realment té un servei
a canvi dels seus diners si durant tot l’any no succeeix cap fet que precisi
la intervenció de l’asseguradora? En aquest cas pot ser interessant intentar
tangibilitzar el servei oferint algun tipus de producte visible que recordi la
seva contractació. Algunes assegurances ofereixen clauers, d’altres fundes
per a tauletes amb el número de contacte de l’asseguradora, d’altres catàlegs
amb la descripció de la cobertura i els serveis associats, etc. És important
comunicar prèviament al client les expectatives que pot esperar del servei
ofert per l’empresa. Aquestes expectatives han d’estar vinculades als punts
forts de la companyia, al seu valor afegit, per tal d’assegurar que el client
realment els experimentarà durant la seva interacció amb el servei. Una
manera de comunicar-se amb el client podria ser la creació d’una aplicació
mòbil o un servei de xat interactiu via web, a través del qual podem
interactuar amb un agent de l’empresa durant les 24 hores del dia. D’aquesta
manera l’experiència amb la marca és més propera i és més fàcil assolir les
expectatives.

Donant visibilitat als serveis de Vueling

Vueling es posiciona com una línia aèria que comercialitza vols a bon preu, oferint una bona
atenció al client. Per tangibilitzar el seu servei ofereix als seus clients excellence un ventall
de compromisos:

• Programa de fidelització a través del qual el client acumula punts en cada vol, bescanviables
per vols gratuïts en arribar a una determinada quantitat de punts.

• El client pot avançar el vol o canviar el seient mitjançant la seva aplicació mòbil.

• Accés a la sala VIP de l’aeroport.

• Maleta de 23 kg inclosa en el preu, sense recàrrec.

• Possibilitat de seure a primeres files i sense ningú al costat.

• Espai reservat per a l’equipatge de mà.

• Servei d’àpats (catering) a bord inclòs.

• Embarcament preferent.

El client excellence, en cadascuna de les accions que conformen el seu trajecte (des de la
selecció del seient fins a l’embarcament) pot comprovar que té un tracte especial respecte
a la resta de passatgers i pot tangibilitzar la diferència de preu entre les dues tarifes.

• Identificació del servei. Els usuaris d’un servei el recordaran millor si són
capaços d’identificar el nom de l’empresa o de la marca amb un símbol,
color o un eslògan. Una de les accions a emprendre seria crear una
imatge corporativa compartida per totes les persones presents en les etapes
d’execució del servei, així com en els mitjans de comunicació amb els quals
interactuï el consumidor.

Imatge corporativa de Vueling

Vueling, tot i ser una companyia de baix cost, s’esforça per comunicar una imatge de línia
aèria seriosa i compromesa amb el client. El tracte amb l’usuari és directe, de tu a tu
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i senzill (el sistema d’interacció via web o via aplicació és ràpid i eficient). Els colors i
les imatges emprades són senzilles, com el tracte que volen oferir al client, però capten
l’atenció i evoquen organització i elegància. Les seves comunicacions també tenen un toc
d’humor atrevit, buscant la complicitat amb el client (figura 2.3).

Figura 2.3. Comunicació de Vueling

• Venda encreuada. Es pot intentar maximitzar la satisfacció del client
si quan realitza una transacció pot obtenir un benefici addicional pel fet
d’adquirir un segon servei. Per a l’empresa és l’oportunitat d’augmentar
els ingressos un cop ja ha contactat amb un client; per al client, representa
obtenir un segon servei a un preu més econòmic que si el contractés per
separat.

Oferta de serveis addicionals de Vueling

En el cas de Vueling, un cop el client finalitza la compra en línia, la companyia li ofereix la
venda creada de diferents serveis addicionals com ara la contractació d’una assegurança
de viatges o la possibilitat de llogar un hotel o un vehicle. El client no ha de perdre temps
visitant altres pàgines per completar tot el que és necessari per al seu viatge i Vueling
augmenta el tiquet de compra mitjà del client. Com més serveis contracti el client, més ben
repartits estaran els costos fixos de l’empresa i major serà el benefici.

• Singularització del servei. Com més madur és el sector en el qual opera
l’empresa de serveis, més competidors trobarà i més difícil serà diferenciar-
se de la resta. La singularització del servei consisteix a personalitzar-lo
segons la demanda individual de cada usuari. Les empreses han de fer un
esforç per evitar l’estandardització de la seva oferta i per concentrar-se a
proposar ofertes específiques per a cada segment o, fins i tot, per a cada
individu.

Segmentació de Vueling

Vueling ofereix un servei de contractació de vols exclusiu per a empreses, independent
del servei que ofereix per als usuaris individuals, amb tarifes especials i més promocions.
L’empresa utilitza un sistema de gestió que permet a les empreses integrar tota la
informació i en facilita el seguiment.
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Les empreses de serveis han de contrarestar l’inconvenient de vendre un producte
intangible i, en aquest sentit, l’atenció al client i l’esforç a proposar experiències
de gran valor als clients poden ser bones eines per satisfer i fidelitzar els clients.

2.3 Un cas pràctic per a un producte: Lego, líder en jocs de
construcció

A la pàgina web de Lego es pot consultar com defineixen la missió, la visió i els
valors de l’empresa.

• Missió: “Inspirar i desenvolupar als creadors del futur. El nostre fi últim
és inspirar els nens, de manera que puguin desenvolupar el seu pensament
creatiu i la seva capacitat sistemàtica de raonament i aprofitin tot el seu
potencial per donar forma al seu propi futur, experimentant les inesgotables
possibilitats pròpies de l’ésser humà”.

• Visió: “Inventar el futur del joc. Volem convertir-nos en pioners del
desenvolupament de formes, materials i models de negoci de joc nous,
aprofitant els fenòmens de la globalització i la digitalització; no es tracta
només de nous productes, sinó d’aprofitar tot el potencial dels éssers
humans”.

• Valors:

– Qualitat i originalitat dels productes i de l’ètica en els negocis.

– Responsabilitat. Un lema per a tots els treballadors: “Només allò que
és millor és suficientment bo”.

– Respecte per la imaginació i els gustos dels nens, l’empresa ha de tenir
sempre en compte el seu punt de vista.

A partir d’aquestes premisses, Lego proposa un objectiu principal: ser reconegut
pels consumidors i per la competència com la millor empresa i la joguina que més
confiança inspira.

Aquest objectiu es pot desglossar en múltiples objectius que, més enllà de treballar
per aconseguir l’originalitat i la confiança, també han de vetllar per la rendibilitat
de la companyia:

• Ser els millors creant valor per als clients i per als canals de venda.

• Augmentar el nivell d’excel·lència operativa.

• Maximitzar la presència arreu del món (augmentar la quota de mercat als
països de l’Est, entrar a nous mercats emergents...).

• Buscar vies per personalitzar productes.

• Oferir experiències úniques i creatives per als nens.
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• Augmentar els acords amb altres empreses per crear nous productes.

El públic objectiu de Lego està format majoritàriament per nens. Altres segments
de mercat que aporten valor són les escoles i les famílies que visiten els parcs d’a-
traccions Legoland (Dinamarca, Regne Unit, Alemanya, Estats Units i Malàisia).

Dins de la cartera de productes de Lego hi ha:

• Duplo: per als més petits.

• Lego: peces de construcció generals i acords de llicència per explotar
marques com Disney, Marvel, Jurassic World, Star Wars, etc.

• Legoland: parcs d’atraccions.

• Pel·lícules.

• Jocs en diferents dispositius.

De l’anàlisi DAFO es desprenen les conclusions que figuren a la taula 2.4.

Taula 2.4. Anàlisi DAFO de Lego

Punts forts Punts febles

• Àmplia experiència en el sector.
• Forta imatge de marca.
• Àmplia cartera de productes.

• Alta dependència de les llicències, que són cares.
• Fàcil de copiar.
• Preu elevat de les peces especials.

Oportunitats Amenaces

• Noves tecnologies per contactar amb els clients.
• Augment de la renda als països emergents.

• Disminució de la natalitat.
• Aparició de nous jocs audiovisuals que
substitueixen els jocs tradicionals de construcció.
• Competidors amb productes substitutius a menor
cost

A partir d’aquestes dades, Lego es va proposar les estratègies i accions que figuren
a la taula 2.5.

Taula 2.5. Estratègies i accions de Lego

Estratègies Accions

Diferenciació Diferenciar-se per la qualitat i la innovació dels seus
productes.
Seguir amb les llicències amb Disney o Marvel, que
generen molta demanda.

Lideratge de costos Si la qualitat és el nostre pilar, la reducció de costos
és inviable però sí que es poden reduir processos
superflus o reduir col·leccions o peces
excessivament costoses. Lego va apostar per
simplificar el ventall de productes.

Desenvolupament de producte Crear noves línies de producte col·laborant amb
marques del món del còmic o de l’audiovisual.

Desenvolupament de mercat Introducció de Lego a nous països i a nous segments:
creació de “Lego friends”, orientat a nenes, i
col·leccions de Lego específiques per a públic adult.

Diversificació Creació de parcs temàtics i pel·lícules Lego.
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Lego ha centrat els esforços a passar d’un màrqueting orientat a la producció a
una gestió orientada al client, esbrinant quines són les seves necessitats i trobant
les millors accions per satisfer-les.

En els darrers anys, l’empresa ha incorporat les noves tecnologies com a eina
estratègica de màrqueting. Entre les accions més destacades hi ha la creació del
projecte Rebrick, una plataforma social on els usuaris poden penjar i opinar sobre
les seves creacions. Aquesta plataforma és un nexe d’unió amb els usuaris, als
quals de tant en tant convida a participar en concursos i promocions similars al
que mostra la figura 2.4.

Figura 2.4. Concurs de Lego

Lego també compta amb el seu propi canal de Youtube, on inclou una mitjana
de cinc vídeos al dia amb històries i contingut relacionat amb els seus productes.
Aquest canal té gairebé un milió de subscriptors.

Evidentment, també han utilitzat les xarxes socials com Facebook i Twitter per
comunicar-se amb els seus seguidors, rebre interaccions i invitar-los a participar
en experiències i concursos.

2.4 Un altre cas pràctic: objectius, estratègies i accions de
màrqueting d’Eivissa

No solament els productes i els serveis tenen plans de màrqueting. Avui dia,
les eines de màrqueting també s’utilitzen per fomentar la demanda de regions
geogràfiques.

A continuació us presentem un cas pràctic: un resum del pla de màrqueting de
l’illa d’Eivissa previst per al període 2005-2010 (no s’hi inclou el pressupost
ni les mesures de control). Aquest estudi va ser elaborat pel Consell Insular
d’Eivissa i Formentera l’any 2005 i, encara que ja tingui uns quants anys, és un
bon exemple per concretar els objectius, les estratègies i les accions de màrqueting
d’una destinació turística.

1) Introducció. Els darrers anys, especialment el 2002 i el 2003, s’ha produït
un descens de turistes a l’illa, especialment de turistes alemanys (–50%). Això
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contrasta amb les dades mundials sobre el sector turístic en les quals es manifesta
una tendència alcista de les activitats turístiques entre la població.

A la disminució de turistes s’afegeix el desposicionament de l’illa com a destinació
de vacances familiars. De fet, les enquestes anteriors demostren que la gent té
una imatge de l’illa com a destinació d’oci nocturn i turisme jove. Aquest fet és
preocupant perquè implica que es desaprofiten possibilitats de turisme que l’illa
podria oferir: turisme rural, turisme de salut, turisme familiar, etc.

2) Anàlisi de l’entorn: estudi DAFO. A partir de l’anàlisi de fonts estadístiques
s’ha elaborat un quadre DAFO (taula 2.6) en el qual es mostren les oportunitats,
amenaces, debilitats i fortaleses de l’illa.

Taula 2.6. Quadre DAFO d’Eivissa

Oportunitats Amenaces

• Augment del turisme mundial.
• Vols de les companyies de baix cost que possibiliten ampliar els clients
potencials, i també el turisme fora de temporada.
• Canvis en els gustos dels consumidors: no sols volen sol i platja.
• Projecte per crear tres estacions nàutiques per fomentar el turisme
nàutic.
• Creixement del turisme tipus wellness (salut), que podria encaixar molt
bé amb les particularitats de l’illa.
• Creixement de la tendència a fer turisme rural.

• Fenòmens geopolítics que poden desestabilitzar la seguretat dels
turistes.
• Disminució del poder adquisitiu dels clients potencials.
• Nous competidors a l’àrea mediterrània que ofereixen serveis similars a
preus més econòmics (per exemple, Croàcia).
• Competidors nacionals amb més infraestructura hotelera: la Costa del
Sol i la zona de Llevant.
• Disminució del turisme.
• Augment de la inflació, que fa que la despesa real disminueixi.
• Descens de les pernoctacions a causa de canvis socials: la població
reparteix les vacances al llarg de l’any.

Fortaleses Debilitats

• Percepció molt bona (34,5%) i bona (40,3%) dels turistes enquestats.
• Els turistes que van a l’illa repeteixen en un 60% dels casos: bon índex
de fidelització.
• Utilització de les noves tecnologies per difondre l’oferta turística de l’illa.
• L’oci nocturn marca tendències mundials.
• Augment del turisme de creuers que passa per l’illa.
• Recursos gastronòmics, culturals i paisatgístics, tot i que estan
infrautilitzats.

• Infraestructura hotelera insuficient i de menys qualitat que altres zones
turístiques de l’Estat.
• Manca d’infraestructures bàsiques: depuradores, aigua potable,
aparcaments, autobusos, informació turística, etc.
• Imatge exclusiva de turisme de sol i platja i d’oci nocturn.
• Estacionalitat de la demanda.
• Percepció com a turisme “bastant car” pel que fa a la relació qualitat/preu.
• Manca d’oferta de productes turístics especialitzats (que no siguin ni
d’oci nocturn ni de sol i platja).
• Manca d’amarradors per a embarcacions nàutiques.
• Existència d’allotjaments il·legals que poden crear una imatge negativa.
• Necessitat d’ampliar l’aeroport.

3) Objectius. Els objectius que es proposen per al període 2005-2010 són els
següents:

• Augmentar el nivell d’ocupació i riquesa de l’illa. Concretament, proposen
augmentar el nombre de turistes en temporada baixa i mitjana. També seduir
clients de poder adquisitiu superior.

• Augmentar la despesa turística i fomentar la distribució de la despesa
(transport, restauració, comerç, oci, cultura, etc.).

• Fomentar la cultura d’innovació turística (promoció de productes turístics
nous per competir amb altres destinacions).

• Donar a conèixer el valor del patrimoni cultural i natural.

• Reposicionar l’illa oferint una imatge d’oferta turística de qualitat que pugui
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ser atractiva per a segments de consumidors de poder adquisitiu mitjà i mitjà-
alt.

4) Estratègies. Les estratègies que es plantegen per assolir els objectius són les
següents:

• Recuperar quota de mercat en productes existents:

– Producte sol, platja i relax: recuperar el segment familiar i el segment
de nivell mitjà-alt.

– Producte sol i discoteca: millorar la comunicació del producte i
ampliar l’oferta musical.

– Sènior: millorar l’oferta per al turisme social subvencionat.

• Desenvolupar segments de mercat selectius:

– Turisme cultural: aprofitar el potencial del Patrimoni de la Humanitat.

– Nàutic: desenvolupar un turisme nàutic.

– Agroturisme: desenvolupar el turisme rural.

– Esports: desenvolupar el turisme esportiu (cicloturisme, senderisme,
busseig, etc.).

• Millorar recursos disponibles per a futurs desenvolupaments:

– Golf: crear més instal·lacions.

– Congressos: dinamitzar la realització de congressos.

– Creuers: millorar les infraestructures.

– Wellness: millorar l’oferta hotelera.

5) Posicionament. La descripció del posicionament de l’illa en el moment en el
qual es va fer l’estudi (2005) es va extreure de diferents fonts d’informació, algunes
encarregades pel Consell Insular de les Balears i d’altres a partir d’informes
europeus referents al turisme. En general, totes aquestes fonts coincidien: “L’illa
té un perfil lligat a l’oci jove i al món de la nit, cosa que oculta altres de les seves
característiques”.

D’altra banda, la percepció d’aquells que ja han visitat l’illa difereix de la d’aquells
que encara no ho han fet. Els primers valoren positivament aspectes com “bones
platges”, “neteja”, “clima agradable”, “gastronomia local interessant” i “bon
servei”.

L’objectiu és ampliar el posicionament de l’illa com a destinació per a vacances
familiars i per a turisme alternatiu: turisme nàutic, turisme rural i turisme de
wellness.

La idea a transmetre és la d’All islands in one (‘totes les illes dins una’), que
destaca els atributs de: illa, proximitat, diversa, única i desconeguda.

Aquest posicionament nou permet incloure l’antic però obrir-lo a conceptes nous
i públics nous.
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6) Accions de màrqueting. Les accions que s’emprendran seran les següents:

• Producte. Diversificació de la cartera de productes en la qual s’inclouria el
que es mostra a la taula 2.7.

Taula 2.7. Diversificació de la cartera de productes d’Eivissa

Producte Consideracions

Sol, platja i relax Es posicionaria com la millor destinació per a famílies, hi destacarien la
tranquil·litat, la seguretat i les platges més netes de la Mediterrània. El
segment seria compost per famílies amb nens, parelles, grups d’amics de
procedència nacional i europea. Per a això, seria necessari:
Crear un entorn més net, còmode i segur per als clients. Facilitar els
accessos per a les famílies (aeroport, transports públics, etc.).
• Millorar les infraestructures (depuradores, neteja urbana, xarxes viàries i
gestió de residus). • Millorar l’oferta hotelera: invertir en opcions de més
qualitat, perseguir l’oferta il·legal d’allotjaments.
• Dinamitzar zones comercials i donar a conèixer productes artesanals
locals.
• Millorar la informació turística.

Turisme cultural Es posicionaria com una illa que cuida el seu patrimoni i que val la pena
visitar fora de temporada. La idea és transmetre una sensació de
proximitat i facilitat de desplaçament, i també recalcar-ne el clima suau.
El públic objectiu serien parelles joves sense fills, famílies amb fills
adolescents, persones d’hàbitat urbà de classe mitjana i mitjana-alta
procedents de ciutats connectades per via aèria i marítima.
Per aconseguir-ho caldria:
• Crear rutes temàtiques d’interès.
• Facilitar el coneixement de festes populars i fires.

Creuers Posicionar Eivissa com una illa ideal com a destinació per a creuers.
Els principals competidors són el Carib, el nord d’Europa i altres regions
de la Mediterrània. El públic objectiu són empreses navilieres i
consignataris. Per aconseguir-ho cal ampliar les infraestructures del port i
els serveis que ofereix.
Caldria fer un pla de comunicació per potenciar el coneixement de
l’existència de creuers i adaptar l’oferta de serveis (restauració, oci, etc.)
al perfil dels passatgers dels creuers.

Activitats esportives Posicionar l’illa com una destinació on es poden practicar esports com ara
el busseig, el ciclisme i el senderisme.
El públic objectiu serien parelles, grups d’amics, clubs de bussejadors i
bussejadors individuals, famílies amb nens, aficionats al ciclisme,
aficionats al senderisme, etc. Per aconseguir-ho caldria:
• Millorar el condicionament i la informació de les reserves naturals.
• Facilitar allotjament específic per a esportistes.
• Millorar la informació turística.
• Formar professionals per guiar activitats esportives.

Agroturisme Posicionar l’agroturisme con un servei de qualitat exclusiu. La idea és
promocionar l’agroturisme a fires internacionals. La idea és oferir un
servei de luxe en què destaqui el relax, la diversió i el servei personalitzat.
Els principals competidors a escala nacional són Catalunya, Aragó i
Castella i Lleó, però els més directes són Menorca i Mallorca.
• Cal identificar cases que compleixin els requisits.
• Cal evitar la competència deslleial de l’oferta il·legal.
• Cal facilitar activitats específiques per a aquest públic objectiu,
esdeveniments esportius, wellness, etc.

• Preu. Cada producte tindrà un preu en funció del posicionament desitjat.

• Distribució. Alguns productes es distribuiran a partir d’operadors turístics,
i d’altres tindran una distribució més directa, com per exemple l’agroturis-
me.
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• Comunicació. Per portar a terme les accions de comunicació s’ha previst
utilitzar diferents eines de comunicació, reflectides en la taula 2.8.

Taula 2.8. Eines de comunicació

Eina de comunicació Suport de comunicació

Assistència a fires especialitzades de turisme • Estands promocionals a fires nacionals i
internacionals

Relacions públiques • Notes de premsa
• Invitacions a l’illa per a periodistes de diferents
mitjans
• Patrocinis d’esdeveniments esportius
• Conferències

Publicitat • Anuncis de premsa i revistes generalistes
• Anuncis de televisió
• Anuncis de ràdio
• Anuncis web
• Marxandatge: regals, postals, adhesius, etc.

Promoció directa • Fullets, tanques publicitàries i oficines d’informació
turística
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