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Introducció

Les empreses actuen en mercats que es caracteritzen per ser dinàmics i canviants,
apareixen competidors nous, augmenten els preus de les matèries primeres, la
competència fa promocions, etc. Aquesta situació fa necessària una planificació
contínua perquè l’empresa es pugui anar adaptant als canvis de l’entorn.

Qualsevol empresa, sigui quina sigui la seva dimensió, ha de planificar les seves
accions, és a dir, ha d’establir els seus objectius generals i ha d’orientar totes les
seves accions a la consecució d’aquests objectius.

Cada departament de l’empresa ha de contribuir, dins del seu àmbit d’actuació, a
la consecució dels objectius generals de l’empresa. Per això, a cadascuna de les
àrees funcionals de producció, comercialització, finances i recursos humans, se li
han d’assignar uns objectius que siguin coherents amb la planificació estratègica
o a llarg termini de l’empresa.

El pla d’empresa inclou diversos apartats entre els quals hi ha el pla de màrqueting,
que és l’objectiu d’aquesta unitat.

En l’apartat “Elaboració del pla de màrqueting” es contextualitza el pla de màr-
queting dins de la planificació estratègica de l’empresa. S’analitza la importància
de la planificació empresarial en les dimensions estratègica i operacional. Es
treballa del desenvolupament del pla de màrqueting com a una eina fonamental
de la planificació comercial de l’empresa i es concreten els seus continguts.

En l’apartat “Redacció i presentació del pla de màrqueting” s’estudia la
importància de la forma del pla de màrqueting i de la seva presentació. Es treballen
les eines i els recursos disponibles per donar la forma adequada al pla, tenint en
compte quina és la seva funció i el seu públic destinatari. A partir d’un cas concret
s’exemplifica el procediment de redacció i presentació del pla de màrqueting, la
qual cosa és molt útil per veure l’aplicació pràctica dels continguts més teòrics.

En l’apartat “Seguiment i control del pla de màrqueting” s’analitzen els
aspectes relacionats amb totes les accions que cal portar a terme per comprovar
l’aplicació del pla de màrqueting i el seguiment dels resultats. L’objectiu, en
aquesta fase del procés, és comprovar en quina mesura es van complint els
objectius previstos i quines mesures correctores s’han d’aplicar en cas que sigui
necessari. El control del pressupost destinat al pla de màrqueting també és una
qüestió important que s’ha d’anar fent a mesura que es desenvolupen les accions
previstes en el pla de màrqueting.

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

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

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

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

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

• Caracteritza les etapes o fases del procés de planificació comercial i identi-
fica les utilitats del pla de màrqueting.

• Selecciona les dades o informació de base que serà objecte d’anàlisi.

• Realitza una anàlisi de la situació, tant externa com interna (DAFO),
utilitzant tècniques estadístiques i aplicacions informàtiques.

• Relaciona entre si les variables que intervenen en les polítiques de màr-
queting, obtenint conclusions rellevants per a la definició de plans de
màrqueting.

• Estableix els objectius que es pretenen aconseguir i escull les estratègies de
màrqueting més adequades per assolir-los.

• Estableix les accions de polítiques del producte, el preu, la distribució i la
comunicació i les seves relacions.

• Elabora el pressupost, especificant els recursos financers i humans que es
requereixen per dur a terme les polítiques previstes i el temps necessari per
a la posada en pràctica del pla.

• Redacta i presenta el pla de màrqueting, utilitzant les eines informàtiques
adients.

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

• Estableix els procediments de seguiment i control de les polítiques del pla
de màrqueting.

• Valora/argumenta la necessitat de control i seguiment de les decisions i
accions del pla de màrqueting per a la millora continuada i l’eficiència del
pla de màrqueting.

• Actualitza la informació obtinguda en el procés de control de les accions
de màrqueting, utilitzant les aplicacions i sistemes d’informació, el SIM, el
CRM i d’altres.
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• Calcula les ràtios de control de les accions del pla de màrqueting a partir de
la informació obtinguda d’altres departaments, de la xarxa de venda i del
SIM.

• Compara els resultats obtinguts amb els objectius previstos en el pla de
màrqueting, determinant les desviacions produïdes si és el cas.

• Proposa mesures correctores per reparar les desviacions i els errors comesos
en l’execució de les polítiques i accions comercials.

• Elabora informes de control i avaluació del pla de màrqueting, recollint la
informació obtinguda en el procés de seguiment, les desviacions detectades
i la proposta de mesures correctores.
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1. Elaboració del pla de màrqueting

En l’elaboració dels diferents plans d’empresa i, concretament, en l’elaboració del
pla de màrqueting el client ha de ser el centre de les decisions de l’organització.
Això no vol dir que hàgim de deixar de banda els altres dos agents del mercat en
ordre d’importància, com són la competència i el clima socioeconòmic.

En el context actual, les necessitats del client han de ser el motor de la tasca
planificadora d’una empresa. Conèixer-les permetrà a l’empresa satisfer-lo, és
a dir, igualar o superar les seves expectatives respecte al producte o servei. Si es
planifica en la direcció de fidelitzar els clients satisfets, es podrà assegurar la seva
rendibilitat i l’èxit empresarial.

La gestió empresarial ha anat evolucionant des de l’enfocament cap a la producció
fins a l’enfocament cap al màrqueting, tot i que encara hi ha empreses que cometen
l’error de càlcul de centrar-se en la producció, corrent el risc d’iniciar una etapa
de declivi.

Exemple d’evolució de la gestió empresarial: de la producció al màrqueting

Durant la dècada dels 80, IBM, després d’haver estat l’empresa productora de
computadores líder del mercat, es va oblidar de la satisfacció del client. El fet d’estar vivint
un període d’opulència, en el qual ho venien tot, els va portar a desenvolupar productes que
no tenien cap relació amb el que el mercat necessitava. Mentre això passava a IBM, Steve
Jobs, des d’Apple, i Bill Gates, des de Microsoft, feien tot el contrari: ser uns visionaris,
anticipar-se a les necessitats del client i desbancar el gegant de la informàtica fins al
moment.

Així doncs, quan l’important és produir un 30% més l’any, en comptes de satisfer
un 30% més els clients, les vendes del producte poden començar a descendir. Per
tant, si una empresa vol maximitzar beneficis, només ho podrà aconseguir tenint
com a objectiu la satisfacció dels seus clients.

Les empreses tenen dos tipus de clients ben diferenciats:

• els clients que esdevindran els consumidors finals del producte

• els clients distribuïdors, que actuaran d’intermediaris

Aquesta segona tipologia és tan important com la primera, especialment en
mercats on el canal de distribució té molta força. Per consolidar l’èxit, cal procurar
fidelitzar tant els clients finals com els compradors que actuen d’intermediaris.

Fidelitzar un client suposa per a l’empresa consolidar vendes amb un cost
menor que el que suposa haver de captar un nou comprador. Les empreses han
de reconvertir el procés comercial d’atreure-vendre-perdre client en un procés
molt més rentable que segueixi les etapes d’atreure-vendre-satisfer-fidelitzar
el client.

En definitiva, un client fidel realitzarà compres amb més freqüència, més compres

Client és la persona física o
jurídica que realitza la
transacció comercial
denominada compra.
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creuades, recomanarà l’empresa a nous clients, no requerirà tanta inversió en
publicitat i, amb el temps, perdrà sensibilitat al preu. Qui no vol clients fidels
i feliços?

1.1 La planificació com a procés vital de l’empresa

Segons William H. Newman, planificar és el gran repte de decidir avui el que
farem demà. Per tenir èxit en la planificació és necessari realitzar un exercici
inicial d’anàlisi i de reflexió i tenir una ment oberta, previsora, imaginativa, astuta
i prudent.

W.H. Newman i l”Academy of Management’

El Dr. Newman fou el primer professor d’Empreses i Negocis a la Universitat de Columbia,
des de 1949 fins al 1978. Va ser cofundador de l’Academy of Management el 1936. En la
actualitat, aquesta acadèmia és una de les societats més importants del món pel que fa a
la formació i la investigació de la gestió i direcció d’empreses.

En la planificació estratègica i tàctica de l’empresa, ja sigui gran, mitjana o petita,
hi ha diferents documents formals a desenvolupar. Entre ells destaquem:

• el pla de negoci,

• el pla estratègic i

• el pla de màrqueting.

Evidentment el grau d’exhaustivitat en el desenvolupament de la planificació
estratègica estarà directament relacionat amb la grandària de l’empresa. En aquest
sentit, les grans empreses multinacionals segurament hauran d’elaborar diferents
plans estratègics en funció del mercats on operen i amb uns terminis de previsió
més llargs. En canvi, les petites i mitjanes empreses (pimes) hauran de planificar
tenint en compte un entorn més immediat i uns terminis més curts.

Per què planificar? Hi ha diferents motius pels quals una empresa ha de dedicar
esforços i recursos a l’acció de planificació. Però és un esforç recompensat amb
escreix. Aquests motius pels quals val la pena planificar són:

• La previsió i la planificació donen avantatge davant els canvis imprevistos,
les incerteses o les sorpreses inesperades a què s’enfronta l’empresa.

• La planificació obliga la direcció a dissenyar uns sistemes de control que
permeten una vigilància més sistemàtica de l’entorn i que generen fonts
d’informació que permeten a la direcció de l’empresa justificar i encertar
en les seves decisions.

• La revisió periòdica a què s’ha de sotmetre tot pla de l’empresa permet a
l’organització ser més flexible i adaptable als canvis.
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En aquest sentit, la planificació és un procés d’interiorització permanent de
coneixement que permet a la direcció de l’empresa visionar els diferents escenaris
als quals ha de fer front, afavorint així la seva capacitat d’adaptació i el seu
desenvolupament.

La planificació de màrqueting comporta també els següents beneficis per a
l’empresa:

• Millora la coordinació i la revisió de les activitats programades per assolir
els objectius marcats.

• Identifica els canvis i desenvolupaments que es poden esperar.

• Augmenta la predisposició i la preparació de l’empresa cap al canvi.

• Minimitza les respostes no racionals davant fets inesperats.

• Millora la comunicació entre els membres que han d’executar el pla.

• Obliga la direcció de l’empresa a pensar de forma sistemàtica en el futur.

• Permet ajustar millor els recursos disponibles a les oportunitats de negoci.

• L’enfocament sistemàtic per part de la direcció condueix a nivells més
elevats de rendibilitat sobre la inversió.

1.1.1 Pla d’empresa o de negoci

El pla de negoci és un document d’entre 30 i 100 pàgines que tota organització
empresarial ha de confeccionar abans d’iniciar la seva activitat per tal de descriure
els objectius operacionals i financers globals de l’empresa.

El pla de negoci o pla d’empresa és la síntesi d’un procés de planificació
inicial que permet analitzar la viabilitat tècnica, econòmica i financera
d’una idea empresarial, definir el model de negoci i l’estratègia a seguir i
determinar la imatge que l’empresa vol projectar.

L’objectiu final del pla de negoci és convertir l’oportunitat de negoci en un
projecte empresarial concret. La seva elaboració és responsabilitat dels promotors
de la idea i els motius pels quals s’elabora són els següents:

• Identificar l’oportunitat de negoci i iniciar l’activitat, per gestionar i plani-
ficar la posada en marxa de la nova organització i per tenir una guia dels
objectius, prioritats i fites a què cal arribar.

• Estimar el seu cost i els resultats econòmics, analitzant-ne la viabilitat
tècnica, econòmica i financera.
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• Captar inversors. Pràcticament totes les entitats financeres, fons d’inversió
o inversors privats demanaran a l’emprenedor que presenti o lliuri el pla
d’empresa.

• Sol·licitar subvencions. Alguns organismes públics també demanaran un
pla de negoci per tenir accés a ajuts o a un finançament en condicions
favorables, o per tenir accés a un viver o una incubadora d’empreses.

• Planificar el creixement o consolidació del negoci

En definitiva, es tracta d’analitzar si la idea de l’organització pot esdevenir una
empresa rendible.

El pla d’empresa ha d’incloure els següents apartats:

1. Resum executiu

2. Índex

3. Presentació dels promotors

4. Model de negoci

5. Descripció de la idea i de l’oportunitat de negoci

6. Estudi de l’entorn i del sector

7. Estudi de mercat

8. Pla de màrqueting

9. Pla de producció o d’operacions

10. Pla de compres

11. Pla d’organització i recursos humans

12. Pla econòmic i financer

Resum executiu

El resum executiu és el document, d’una o dues pàgines com a màxim,
que ha de sintetitzar en un llenguatge planer, clar i sense retòrica la idea
de negoci.

Ha d’incloure tots els aspectes més rellevants del pla d’empresa i ha de ser breu,
clar, concís i de fàcil comprensió. No hauria d’excedir les dues pàgines.

El resum executiu és la carta de presentació del pla d’empresa i ha de ser prou
atractiu perquè l’inversor, el director d’un banc, un soci potencial, l’administra-
ció... decideixin continuar llegint el document i s’interessin pel projecte.

És recomanable redactar el resum executiu al final, quan el pla d’empresa ja estigui
acabat, i ha d’incloure la informació següent:



Polítiques de màrqueting 13 Pla de màrqueting

• Breu presentació de l’empresa

• Oportunitat de negoci: explicar en què consisteix el negoci, quina necessitat
cobreix, quina solució planteja. Cal definir si hi ha mercat per a aquest
negoci i la grandària del mercat.

• Definició del producte o servei que permet aprofitar l’oportunitat detectada.
Cal destacar els factors de diferenciació i el seu avantatge competitiu.

• Tecnologia: breu descripció dels avantatges/beneficis que aporta la tecnolo-
gia emprada.

• Expectatives i previsions de creixement, així com el finançament que
necessita l’empresa i el rendiment esperat del negoci.

• Equip promotor: qui lidera el projecte? Experiència i coneixements dels
socis. Aquest és un dels punts que més valoren els inversors.

• Fites, patentsi reconeixements: qualsevol tipus de reconeixement, fita,
premi, subvenció i distinció assolida ha de ser inclosa en aquest apartat. I
també si hi ha alguna aliança tant per al conjunt del negoci com per a una
part (proveïdors, distribuïdors i productors, entre d’altres).

Índex

L’índex de continguts s’incorpora després del resum executiu.

L’índex ha de recollir, de forma jerarquitzada, els diferents apartats del
contingut i la paginació.

L’objectiu de l’índex és facilitar la lectura i la localització ràpida dels diferents
apartats del pla d’empresa.

Presentació dels promotors

Es tracta de presentar l’equip que vol fer realitat la idea de negoci. L’objectiu
és convèncer el públic objectiu del pla d’empresa (inversors, banc, futurs socis,
Administració...) que els responsables del projecte dominen tots els aspectes del
negoci i són capaços de fer que tingui èxit.

S’ha d’incloure un breu resum de l’historial acadèmic i professional de les
persones clau i explicitar l’heterogeneïtat, la complementarietat i la idoneïtat del
perfil dels membres per al desenvolupament del projecte.

Tant els inversors, com el banc, els futurs socis o l’Administració valoraran
l’equilibri i les capacitats de l’equip, així com l’existència d’un objectiu comú.
També es valorarà el fet de tenir la distribució de la propietat ben definida i
acceptada.
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Es recomana no incloure més d’un terç de pàgina per a cada membre i afegir com
a annexos els curriculum vitae complets dels socis promotors.

Model de negoci

Definir el model de negoci és determinar com seran els fonaments i les columnes
de l’empresa.

El model de negoci ha de descriure què s’oferirà al mercat, com es farà, a
qui es vendrà, com es vendrà i de quina forma es generaran ingressos. Ha de
ser un model senzill i fàcil d’implementar.

Exemple de model de negoci; el tipus "esquer i ham"

Un model de negoci tradicional és el que es coneix com a “esquer i ham”, que va fer servir
la marca Gillette. Varen decidir regalar als soldats que anaven a la guerra les seves fulles
d’afaitar i els varen “enganxar” tenint en compte que el negoci estava en la venda de fulles,
que eren cares.

Alguna cosa semblant fan les operadores de telefonia mòbil quan regalen el telèfon per,
després, cobrar pels serveis. També passa el mateix amb el negoci de les càpsules de
cafè: les màquines tenen un preu poc rellevant perquè el que genera els ingressos a llarg
termini és la venda de càpsules. El que és interessant en aquest model és aconseguir
generar negoci recurrent.

Descripció de la idea i de l’oportunitat de negoci

La descripció de la idea de negoci ha d’explicar com es va originar, de què
tracta i a quin públic objectiu es dirigeix.

Si la idea és un producte o servei renovat o evolucionat, cal parlar dels seus
antecedents, i si es tracta d’un producte nou, cal explicar per què és interessant.
En qualsevol cas, cal assenyalar quins tipus de clients demanaran el producte
o servei, ressaltar els aspectes innovadors, destacar els factors fonamentals de
diferenciació i els factors potencials d’èxit i, finalment, indicar les accions que
s’han de desenvolupar per a la protecció de la idea.

Estudi de l’entorn i el sector

En aquest apartat del pla de d’empresa cal descriure i analitzar el
macroentorn i el microentorn en què l’empresa desenvoluparà la seva
activitat.

Els factors del macroentorn poden influir en les decisions i els resultats de l’orga-
nització. Entre aquests es poden destacar els factors legals, polítics, econòmics,
tecnològics, ecològics, demogràfics, socials i culturals que envolten els diferents
sectors de l’economia. Són factors que l’empresa no pot controlar, però que
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exerceixen una influència significativa per assolir l’èxit de l’estratègia empresarial.
És important identificar aquests factors per tal d’intentar aprofitar les oportunitats
i preveure possibles amenaces.

Del microentorn, l’àmbit de l’entorn més pròxim a l’activitat habitual de l’empre-
sa, diferenciem entre clients i consumidors, intermediaris, competència i proveï-
dors el conjunt dels quals conforma el sector o la branca d’activitat econòmica a
què pertany l’empresa.

Aquest apartat del pla de negoci ha d’identificar les característiques del sector:
concentració, dispersió, barreres d’entrada/sortida, volum de facturació, existèn-
cia de productes substitutius, regulació, permisos per operar en el sector, canals
de distribució i perspectives o tendències de futur del sector.

El benchmarking és el procés d’obtenir informació útil que ajudi una
organització a millorar els processos. La informació s’obté mitjançant
l’observació d’altres institucions o empreses que s’identifiquin com les
millors, o suficientment bones, en el desenvolupament d’aquelles actuacions
o processos objecte d’interès.

El benchmarking no significa espiar la competència o simplement copiar, el seu
objectiu és aconseguir la màxima eficàcia per aprendre dels millors i ajudar
l’empresa a moure’s des d’on es troba fins a on vol arribar.

D’altra banda, cal fer una anàlisi de benchmarking i identificar clarament els
competidors tant nacionals com internacionals, incloent en aquesta categoria no
només aquells que tenen una oferta anàloga, sinó també aquells que poden oferir
productes substitutius i/o aquells actors que hi poden entrar ràpidament una vegada
s’ha obert el camí (competidors potencials). Per a l’anàlisi dels competidors és
convenient identificar: tipus d’accionistes, estratègia competitiva seguida, mercats
i quota, facturació, cartera de productes, etc. Per obtenir informació d’aquestes
empreses es poden revisar les memòries i els estats financers, pàgines web, diaris,
premsa especialitzada, registres i anuaris d’empreses, entre d’altres.

Els principals proveïdors del sector són un altre dels elements que cal analitzar per
identificar possibles concentracions, etc. Es recomana fer entrevistes, enquestes,
reunions...

Estudi de mercat

L’objectiu d’aquest apartat del pla de negoci és proporcionar informació empírica
que demostri que hi ha un públic potencial que té una necessitat que o bé no està
coberta, o bé es pot satisfer millor.

L’estudi de mercat serveix per descriure el mercat i acotar-lo, és a dir,
concretar el nínxol al qual ens volem dirigir.

En l’apartat “Anàlisi de les
oportunitats de mercat” de
la unitat “Màrqueting
estratègic” es detallen els
factors del macroentorn i
del microentorn de
l’empresa.
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Per desenvolupar aquest apartat del pla d’empresa s’han de respondre preguntes
sobre el mercat, entès com el conjunt de persones a les quals ens dirigim, com ara:
quina grandària té, on es localitza, perquè compraria en nostre producte, com i
quan compra, quin és el seu poder adquisitiu...

Es poden obtenir dades quantitatives parlant amb els compradors potencials i
analitzar de forma rigorosa la informació que s’obté. També poden ser un punt
de partida les estadístiques oficials (INE, Idescat, CNMC, ONTSI, Ministeri de
Cultura...), els informes d’algunes entitats financeres, consultores o associacions.

Per últim, és necessari fer estimacions de les unitats o serveis que s’han de vendre.
Aquestes estimacions han de ser realistes, cal evitar inflar-les o sobredimensionar-
les per tal de fer quadrar els comptes.

Pla de màrqueting

El pla de màrqueting, dins del pla de negoci o pla d’empresa, s’utilitza com a eina
de planificació per definir els objectius, les estratègies i les accions previstes per
assolir els objectius comercials. Així doncs, el pla de màrqueting és el resultat de
la planificació comercial.

El pla de màrqueting és el document que recull la formulació dels objectius
i estratègies de màrqueting, juntament amb la determinació del pressupost
d’ingressos, despeses i beneficis esperats.

En el pla de màrqueting es descriu la manera que ha triat l’empresa per dur a
terme les activitats de màrqueting, tot buscant l’equilibri entre la satisfacció de
les necessitats del client i l’obtenció de beneficis per a l’empresa.

Les variables a partir de les quals es configura la política de màrqueting de
l’empresa són: producte, preu, comunicació i distribució.

Amb relació al producte o servei, cal d’especificar en què consisteix i quines
necessitats cobreix, així com les especificacions tècniques, les innovacions, les
característiques distintives i l’estratègia de futur.

Quant als preus, s’ha de concretar la política de preus que seguirà l’empresa i el
sistema per determinar-los.

Respecte a la política de comunicació, s’han d’especificar les accions de comu-
nicació previstes amb relació a les promocions, les campanyes publicitàries, les
relacions públiques o la imatge de marca.

Finalment, pel que fa a la distribució, s’ha d’explicar com ho farà l’empresa per
fer arribar els productes o serveis al mercat, és a dir, identificar els canals de
distribució i comercialització que s’utilitzaran i es faran. Si es tracta de canals
propis, cal descriure amb detall el punt de venda i la seva ubicació.
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Pla de producció o d’operacions

Un cop definit el que es vol fer, és el moment d’explicar com es farà. L’estimació
de les vendes que s’hagi fet aportarà la informació de partida sobre les capacitats
de producció o operatives que es necessiten i sobre els recursos necessaris, tant
materials com humans.

El pla d’operacions resumeix tots els aspectes tècnics i organitzatius
relacionats amb l’elaboració dels productes o la prestació dels serveis. Es
descriuen els productes o serveis, els processos, el programa de producció,
l’aprovisionament i la gestió d’estocs.

El pla d’operacions sol incloure els punts següents:

• Localització de l’activitat, criteri de selecció de l’emplaçament, cost, llo-
guers, fiances, reformes, etc.

• Descripció tècnica del producte o servei

• Descripció dels processos productius i de les operacions

• Maquinària o instal·lacions necessàries

• Polítiques de subcontractació, aliances o acords de col·laboració. Definir
criteris i què aportaran.

• Identificació de proveïdors. És convenient definir la política de pagaments.

• Logística de compres i distribució. Previsions.

• En el supòsit d’utilització de tecnologia, cal explicar el tipus de tecnologia
o coneixement diferencial emprat i les seves propietats.

• Cronograma de l’activitat i calendari d’execució

El cronograma
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Un cronograma és una eina bàsica per a l’organització d’un projecte que consisteix en
la descripció de les activitats o tasques d’un projecte en relació amb el temps en què es
desenvoluparan. Per tant, per elaborar un cronograma cal determinar amb precisió quines
són aquestes activitats, d’acord amb els recursos materials, el temps disponible i l’equip de
persones que se’n farà càrrec.

Actualment hi ha diverses aplicacions digitals que permeten elaborar cronogrames molt
visuals. En qualsevol cas, ha d’incloure una llista de tasques o activitats amb les dates
previstes per a l’inici i el final de cadascuna.

En aquest punt també és convenient fer una descripció de les inversions i de les
despeses necessàries per iniciar i desenvolupar l’activitat. En el cas d’empreses
productives, cal detallar el procés productiu; en empreses de serveis és important
detallar l’aprovisionament dels productes, estocs, logística, ubicació dels centres,
capacitats...

Pla de compres

Seleccionar i negociar millor amb els futurs proveïdors té una influència directa
en el preu final dels productes o serveis i en la seva qualitat.

El pla de compres és la concreció dels materials necessaris per
a la producció i/o comercialització dels productes o serveis que
ofereix l’empresa, així com dels proveïdors, els criteris per seleccionar-
los, les condicions de compra que s’han negociat i les necessitats
d’emmagatzematge.

En aquest sentit, s’ha de descriure:

1. Quines necessitats tenim, en quina quantitat, en quin moment i a quin preu,
donant especialment importància als productes estratègics, fonamentals per
a l’empresa.

2. Quins proveïdors seleccionem, tenint en compte el preu, la qualitat i el
servei, i tenint en compte que sempre és millor mantenir dos proveïdors
per a una mateixa necessitat.

3. Definir el sistema de control de proveïdors per fer el seguiment de les
comandes realitzades i els albarans rebuts.

Pla d’organització i recursos humans

En aquest punt, cal concretar els aspectes relatius tant a l’estructura organitzativa
com a la planificació dels recursos humans de la nova empresa. Així, s’han de
definir els següents aspectes:

• L’organigrama: establir les dependències jeràrquiques de les persones que
participaran inicialment en el projecte.
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• Els llocs de treball necessaris, així com les funcions i els perfils més adients
per començar i desenvolupar l’activitat.

• La selecció i contractació dels treballadors.

• La política salarial i la distribució dels beneficis entre els socis.

• Aspectes legals: s’aconsella, com a punt de partida, que qualsevol persona
que tingui accés al pla d’empresa, a informació interna de l’empresa ..., signi
un acord de confidencialitat.

Pla econòmic i financer

El pla econòmic i financer és l’apartat del pla d’empresa que recull tota la
informació de caràcter econòmica i financera del projecte. Aquesta àrea ens
serveix per determinar la viabilitat econòmica del que volem encetar i ens ajuda a
analitzar les condicions de rendibilitat, solvència i liquiditat necessàries per portar-
lo a terme.

Dins del pla econòmic s’avaluen aspectes com ara:

• La inversió inicial del projecte

• La manera d’accedir als recursos financers posteriors

• Les previsions de vendes i consum

• Les despeses d’explotació

• Ajuts, subvencions i/o préstecs ens poden beneficiar

• Com fem front a les pèrdues

• El mètode per preveure els guanys

L’anàlisi de tots aquests subapartats té com a objectiu donar una visió a mitjà-llarg
termini de l’estat de comptes que tindrà l’empresa i de la seva rendibilitat.

1.1.2 Pla estratègic

El pla estratègic és el document que planteja les línies estratègiques de l’empresa a
mitjà termini. Es troba a mig camí entre el pla de negoci i el pla de màrqueting. Ha
de marcar les directrius i el comportament per fer que una organització assoleixi
les aspiracions que s’han reflectit en el seu pla de negoci.

El pla estratègic és el document que dissenya les línies estratègiques
generals de l’empresa que han de guiar la gestió estratègica de totes les
divisions i àrees funcionals, per a un horitzó de planificació temporal d’entre
tres i cinc anys.

Xarxa Emprèn

En el web de la Xarxa Emprèn hi
podeu trobar molts recursos i
informació útils per als
emprenedors:
www.inicia.gencat.cat/inicia/cat.

Pla d’empresa i pla
estratègic

El pla d’empresa defineix el
destí del negoci, el pla estratègic
el replanteja i l’actualitza amb
les estratègies i propostes que
donaran valor afegit a
l’organització.

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat
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Podeu ampliar informació
sobre els conceptes

estratègics a la unitat
“Planificació estratègica”
d’aquest mateix mòdul.

En el moment de definir el pla estratègic d’una empresa i redactar-lo, s’han de
determinar els conceptes estratègics següents:

• Missió: és el concepte que explica quina és la raó de ser de l’empresa. Infor-
ma del que l’empresa es proposa dur a terme, centrant-se en el present. Per
exemple, Mercadona defineix la seva missió com: “Construir un projecte de
creixement sostenible i compartit per satisfer els cinc components de tota la
Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona: el cap, el treballador, el
proveïdor, la societat i el capital”.

• Visió: és la imatge futura que vol aconseguir l’empresa, definida per la
direcció general de l’empresa. Allà cap on es proposa anar.

• Valors: són la base en la qual es fonamenten les decisions clau d’una
empresa. Amb relació als valors, una empresa pot valorar la importància
del medi ambient, mostrar un sentit ètic, ser conservadora o ser arriscada.

• Objectius: són les fites, resultats i metes que l’empresa vol assolir. Aquests
objectius han de ser mesurables, assequibles i programats en el temps i
han de cobrir totes les àrees crítiques de l’empresa, com el màrqueting, la
producció, els recursos humans i les finances.

• Estratègia: és la manera com l’empresa distribueix els recursos per assolir
els objectius fixats, en el marc de la visió i la missió de l’empresa.

• Polítiques: delimiten el camp d’acció de les estratègies. Són guies d’ac-
tuació per a la selecció d’alternatives estratègiques que esdevenen accions
reals.

Exemple de pla estratègic: el cas del grup Bon Preu

El Grup Bon Preu és una empresa familiar catalana del sector de l’alimentació, dirigida per
la família Font i Fabregó, que ja desenvolupava l’activitat comercial a principis del segle XX.
El 1974 es va obrir al públic el primer establiment a Manlleu i el 1988, el primer hipermercat,
l’Esclat, a Vilafranca del Penedès. En l’actualitat compta amb més de 150 establiments a
Catalunya i dona feina a més de 4.000 treballadors, amb la línia de supermercats Bonpreu,
els hipermercats Esclat i les benzineres Esclatoil. El seu pla estratègic inclou:

• Missió: el grup Bon Preu és una organització catalana de caràcter familiar compromesa amb
els ciutadans i amb el seu territori que ha orientat la seva activitat al mercat català amb l’anhel
de ser útil i donar la màxima satisfacció en el dia dia dels ciutadans clients quant a preu, servei
i qualitat de producte.

• Visió: cerca la creació de riquesa a curt i llarg termini amb la voluntat de concórrer
al desenvolupament sostenible de l’entorn on porta a terme la seva activitat, mitjançant
l’aplicació de criteris ètics i empresarials. En aquest sentit, treballa per millorar la seva voluntat
de servei i de creixement, el qual li permet arribar a tot el territori per conèixer de primera mà
les necessitats que tenen en tot moment els seus clients.

• Valors:

– Honestedat i confiança: ser sincer en tot, admetre els propis errors, respectar i complir
les normes internes del grup.

– Voluntat de servei: aconseguir una excel·lent atenció tant als clients interns com
externs.

– Desenvolupament professional: voler millorar les aptituds i capacitats professionals,
amb igualtat d’oportunitats entre homes i dones, per assumir nous canvis i reptes.
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– Actitud positiva: actuar de forma constructiva i amb voluntat de millorar i aportar
solucions.

– Consciència d’equip: tenir clara la pertinença a un equip i posar els objectius d’equip
per sobre dels individuals.

– Pragmatisme i eficiència: tenir sentit comú, idees clares, aconseguir resultats de forma
ràpida i econòmica.

Els objectius, l’estratègia i les polítiques del Grup Bon Preu es fonamenten en el fet
d’adaptar-se bé al que vol el consumidor. No es tracta de tenir un producte molt barat que
no valgui res i s’hagi d’acabar llançant, sinó proposar qualitat a un preu molt competitiu,
que no sobrepassi una línia vermella de qualitat i que el faci interessant al consumidor per
guanyar la seva confiança.

En aquest sentit, el Grup Bon Preu busca diferenciar-se dels competidors a través del
nivell de qualitat. No utilitza la marca pròpia com a primer preu –el preu més barat de
cada família d’articles-, sinó que ofereix una qualitat igual que la del líder de la família en
qüestió, amb un preu de venda al públic un 30% més econòmic.

D’altra banda, en aspectes d’innovació està molt subjecte al que pugui fer el fabricant. Qui
millor coneix els productes i la demanda del consumidor és el fabricant, que és qui marca
la incorporació de nous productes i canvis de tendència en el consum. El Grup Bon Preu
va de bracet amb el fabricant i amb alguns fins i tot hi col·labora.

1.1.3 Pla de màrqueting

El pla de màrqueting és el document que permet definir els objectius, les
estratègies i les accions de màrqueting. Depèn directament del pla de negoci i està
clarament condicionat per les directrius marcades pel pla estratègic de l’empresa.

El pla de màrqueting es desenvolupa a un nivell inferior respecte del pla de negoci
i del pla estratègic. Mentre que el pla de negoci té com a punt de partida el
negoci en si mateix, el pla de màrqueting parteix del consumidor per arribar al
negoci. L’objectiu del pla estratègic és proporcionar una direcció més concreta
i específica sobre com l’empresa ha de desenvolupar les seves estratègies per
aconseguir els seus objectius financers globals i, tot plegat, en un termini de
referència més curt.

1.2 Definició, característiques i utilitat del pla de màrqueting

La planificació de màrqueting és un procés sistemàtic que permet a les empreses
identificar i avaluar qualsevol oportunitat de màrqueting que permeti assolir els
objectius de l’organització, així com detectar aquelles amenaces potencials que
podrien bloquejar la seva consecució.
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El pla de màrqueting és un document escrit en el qual, després d’haver
realitzat certes anàlisis i estudis previs, es defineixen de forma sistemàtica
i estructurada els objectius de màrqueting de l’empresa per a un període de
temps concret, així com les estratègies i accions per assolir aquests objectius,
especificant els costos i beneficis esperats així com els procediments de
control davant de possibles desviacions.

D’aquesta definició en destaquen quatre característiques:

• És un document escrit.

• El seu contingut està sistematitzat i estructurat.

• Defineix els camps de responsabilitat.

• Estableix procediments de control.

En general, els plans de màrqueting cobreixen períodes d’un any, coincidint
amb l’any fiscal de l’empresa, i abracen tots els productes comercialitzats per
l’organització. Hi ha diferents tipus de plans de màrqueting amb funcions
diferents i complementàries entre si. Són:

• Pla de màrqueting general

• Pla de màrqueting per al llançament de nous productes

• Pla de màrqueting per a la introducció a nous mercats

Els dos últims cobreixen períodes de fins a cinc anys i tenen com a objectiu ser
aprovats i entrar a formar part de pla anual de màrqueting de l’empresa.

La persona responsable de liderar el procés d’elaboració del pla de màrqueting és
diferent, lògicament, d’acord amb les dimensions de l’empresa:

• Empresa molt petita: el responsable és el mateix gerent.

• Petita i mitjana empresa (pime): el responsable és el director comercial o
de màrqueting.

• Gran empresa: els responsables són el director de producte, per a la
realització del pla per a la seva línia de productes, i el director de màrqueting,
per a la preparació del pla general de màrqueting.

Evidentment, abans d’executar el pla de màrqueting anual, ja sigui general o
per línies de productes, ha deser aprovat per la gerència o la direcció general
de l’empresa. És per aquest motiu que el pla de màrqueting, com la resta de
plans anuals, ha d’estar confeccionat a finals de novembre, ja que el mes de
desembre és per a la presentació i circulació del pla entre els directius i els diferents
responsables que no hagin participat en la seva elaboració.

Els avantatges d’elaborar un pla de màrqueting són molts. En destaquem els
següents:
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• Obliga a fer un estudi previ exhaustiu, que proporciona un coneixement
complet dels fets que afecten l’empresa i dona prioritat als fets objectius.

• Assegura la presa de decisions comercials i de màrqueting amb un enfoca-
ment sistemàtic.

• És un instrument de coordinació que facilita la coherència entre els diferents
plans de l’empresa.

• Facilita la coordinació entre els departaments de l’empresa que han de dur
a terme accions conjuntes.

• Com que fixa objectius concrets, facilita el seguiment del pla d’acció, la
seva valoració i l’aplicació d’accions correctives, si calen.

• El fet de fer-ne un cada any genera un historial de les polítiques i plans
de màrqueting que garanteix una línia comuna de pensament, tot i que els
responsables puguin ser diferents.

Si volguéssim trobar algun inconvenient al pla de màrqueting seria que obliga a
disposar d’una informació completa de l’entorn, del mercat i dels competidors, la
qual cosa no sempre és fàcil d’aconseguir.

1.3 Procés d’elaboració del pla de màrqueting

L’inici del procés per elaborar un pla de màrqueting s’ha de produir uns mesos
mesos abans de la seva execució. Per tant, el procés s’inicia quan encara s’està
executant el pla de l’exercici del moment. I l’avaluació del pla vigent pot donar
idees de com enfocar el nou pla de futur.

Els passos que s’han de seguir en aquest procés d’elaboració són els següents:

1. Formació de l’equip: el lideratge en l’elaboració del pla de màrqueting de-
pèn de les dimensions de l’empresa. Com més gran sigui, més possibilitats
hi ha de disposar de personal especialitzat. L’èxit o el fracàs del projecte
depèn de la creativitat, la imaginació, la formació, la capacitat d’adaptar-se
als canvis, l’encert a l’hora de resoldre problemes, la presa de decisions o
el potencial de treball en equip de les persones qui hi participen. Un bon
director de màrqueting sap involucrar les persones que han d’implementar
el pla, per sentir que participen i són responsables de l’èxit del pla. Les
reunions periòdiques per dissenyar el pla són necessàries per al traspàs
d’informació sobre l’evolució del procés i per obtenir l’ajuda i el compromís
de cada participant.

2. Definició del tema: és la part més important del procés, ja que determina tot
el treball que es desenvolupi a posteriori. El tema pot ser el llançament d’un
nou producte, com per exemple el llançament d’una nova cervesa “zero”, de
molt baix valor energètic, per cuidar la línia i la salut. En aquesta definició
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A l’apartat “Redacció i
presentació del pla de
màrqueting” d’aquesta
unitat s’aprofundeix en

aquest aspecte de la
redacció del pla de

màrqueting.

hauríem de destacar les principals característiques del producte, aquelles
que el fan únic i diferent.

3. Cerca d’informació: la recollida d’informació permet imprimir rigor
científic al pla de màrqueting. Per a la seva elaboració cal fonamentar-se en
dades i fets. Per exemple, les xifres de vendes fins al moment, les opinions
dels clients, les investigacions de mercat...

4. Elaboració del pla: si se segueixen totes les fases del procés de forma
disciplinada, realista i flexible, es pot elaborar un pla de màrqueting complet
i fàcil de posar en pràctica. Tenir clara l’estructura del pla ajuda a concretar
les accions de forma més exacta i pertinent, reduint el marge d’error.

5. Revisió del text: la coherència ha d’estar present en tots els continguts que
s’interrelacionen en el pla de màrqueting. En aquest sentit, les activitats
descrites en el pla d’acció han de ser coherents amb l’estratègia i els
objectius. El conjunt ha de ser harmònic. Evidentment, la presentació ha
de ser impecable i la redacció, clara, concreta i sense errades.

6. Mantenir la empatia amb el consumidor: el pla pot elaborar-se de forma
impecable si es tenen en compte els seus aspectes tècnics i estructurals, però
no servirà de res si es descuida el consumidor i les seves necessitats. Hem de
ser capaços de marcar una diferència positiva en la vida de les persones que
compraran el nostre producte o servei. Sentir i pensar com ell per ajudar-lo
a viure una mica millor. Només així serem capaços de generar i incrementar
les vendes dels producte o serveis objectes del pla.

1.4 Estructura del pla de màrqueting

El pla de màrqueting és fruit d’un procés estructurat de planificació. Aquest procés
adaptatiu i permanent evoluciona de la forma següent:

1. Obtenció de dades per analitzar la situació actual de màrqueting

2. Anàlisi de la situació del màrqueting

3. Desenvolupament dels objectius, estratègies i plans d’acció de màrqueting
amb un suport financer

4. Elaboració d’un document que reflecteixi els continguts del pla

5. Execució de les accions recollides en el pla de màrqueting

6. Control i avaluació del progrés cap a l’assoliment dels objectius

7. Ajustament de les accions, si es detecten desviacions

Tot i que amb relació al nombre d’etapes, els plans de màrqueting poden presentar
variacions, en essència, amb un nom o amb un altre, tots acostumen a distingir les
etapes proposades per Marian Burk Wood (2003). Són aquestes:
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1. Anàlisi de situació

2. Anàlisi externa

3. Anàlisi interna

1.4.1 Anàlisi de situació

L’anàlisi interna i externa de l’empresa se sol fer mitjançant la matriu DAFO, que
serveix per determinar i comprendre millor les fortaleses, debilitats, oportunitats
i amenaces a les quals s’enfronta l’empresa.

La figura 1.1 mostra els factors que s’han d’analitzar del microentorn i del
macroentorn.

Figura 1.1. Factors del microentorn i del macroentorn

En el pla de màrqueting s’ha d’exposar per escrit quina és la situació de l’empresa
amb relació al seu context ambiental, tant del microentorn com del macroentorn,
per concretar-ho en la mateixa anàlisi DAFO i esbrinar com es poden millorar els
resultats.

Així, per exemple, una empresa que detecti una rotació molt alta dels càrrecs
directius, uns índexs decreixents de satisfacció dels clients i beneficis més baixos,
que sens dubte són debilitats, pot trobar una sortida fent que els venedors dediquin
més temps a la gestió de les queixes i a l’atenció personalitzada per incrementar
la satisfacció dels clients.

El procés d’anàlisi de l’entorn ha de ser sistemàtic i permanent, sense deixar-ho
de fer mai. I el pla de màrqueting, com que no és un document estàtic, pot i ha
de ser actualitzat constantment per tal de reflectir els avenços i les oportunitats
i amenaces que poden sorgir.

Les principals fonts per a l’anàlisi de l’entorn que s’han de considerar en l’elabo-
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ració de l’anàlisi de la situació, com a primera part del pla de màrqueting, són:

Fonts internes:

• Fitxers i bases de dades de l’empresa (dades de vendes, indicadors financers,
quota de mercat, captació, retenció i rotació de clients, línies de productes,
etc.)

• Personal de l’empresa (suggerències i opinions dels venedors i altres treba-
lladors)

• Registres de servei al client (queixes i comentaris dels consumidors)

• Informes d’investigació de màrqueting (estudis previs del mercat, enquestes
de satisfacció dels consumidors, etc.)

Fonts externes microambientals:

• Panells de consumidors

• Proveïdors d’investigació

• Publicacions, pàgines web, bases de dades, conferències i reunions

• Productes i pàgines web de la competència, literatura

Fonts externes macroambientals:

• Agències públiques oficials i governamentals

• Publicacions acadèmiques i professionals, pàgines web, estudis i investiga-
cions generals

• Mitjans de comunicació

• Distribuïdors, proveïdors, socis i altres agents rellevants

L’anàlisi de la situació d’un pla de màrqueting ha de començar ubicant el lector
en el temps i en l’espai, començant per explicar quina és la informació fonamental
del pla, la seva raó de ser. Per exemple: “Aquest és un pla de màrqueting elaborat
per al llançament del nou detergent per a la roba Slight, previst per al mes de febrer
del proper any, a tot el mercat nacional”.

Seguidament, s’inicia la descripció de la situació des de la perspectiva macroeco-
nòmica, mostrant per què aquest context ofereix una oportunitat per a l’empresa.
Per tant, cal començar analitzant els aspectes de l’anàlisi externa, per avançar
de forma gradual cap a aspectes més propers al producte objecte del pla de
màrqueting.
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Anàlisi externa

El pla de màrqueting ha de reflectir l’anàlisi d’una sèrie molt àmplia de factors i de
tendències relacionats amb la demografia, l’economia, l’ecologia, la tecnologia, la
política, el marc legal, la societat i la cultura.

L’any 2015 els pronòstics més optimistes sobre la taxa d’atur esperada a l’Estat espanyol
per a finals de 2016 se situaven per sota del 20%. Una millora amb relació als anys
anteriors, però, en tractar-se d’una dada alta, no és el reflex d’un problema conjuntural que
es pugui solucionar amb l’incipient creixement econòmic, sinó que es tracta d’un problema
estructural no resolt.

Moltes de les dades necessàries per a l’anàlisi externa les trobarem en els Pressu-
postos Generals de l’Estat (PGE), en els quals s’inclou el quadre macroeconòmic
que el Govern presenta per als propers tres anys, amb dades sobre el PIB, el
consum privat, la inversió, els índexs de preus al consum, les taxes d’importacions
i exportacions, les taxes d’atur, el dèficit pressupostari...

La investigació de l’entorn de l’empresa té com a objectiu fonamental detectar les
possibles oportunitats i amenaces que s’han de considerar en el pla de màrqueting.

Exemple d’anàlisi de l’entorn

Imagineu-vos que sou els responsables d’elaborar el pla de màrqueting d’una empresa
dedicada al disseny, la fabricació i la comercialització de roba íntima i de bany femenina.
Considerant l’entorn de les empreses tèxtils al mercat espanyol i global, al gràfic trobareu
les amenaces i oportunitats que es podrien identificar.

Després d’analitzar el gràfic, podríem dir que l’exportació representa una oportunitat per
a aquesta empresa i que els problemes de subministrament de cotó d’àmbit mundial
representen una amenaça. En detecteu d’altres?

Els factors que cal tenir en compte a l’hora d’analitzar l’entorn extern i detectar-hi
possibles oportunitats i amenaces són els següents:

• Tendències demogràfiques: en el cas d’empreses de productes de consum,
han d’observar les característiques de la població (sexe, edat, ètnia, religió,
educació, ocupació, mida de la llar, etc.) i tendències en aspectes com la

INE

L’Institut Nacional d’Estadística
(www.ine.es) pot ser un recurs
molt útil per analitzar les
tendències demogràfiques del
mercat espanyol i català.

http://ine.es
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natalitat, la mortalitat o les migracions. Les empreses adreçades a mercats
industrials, en canvi, han de tenir en compte aspectes com la creació de
noves empreses, els indicadors de rendibilitats de les empreses a les quals
s’adrecen o les característiques organitzacionals.

• Tendències econòmiques: es tracta d’analitzar totes les variables econòmi-
ques que poden influir en el comportament del consumidor, les empreses,
els productes i els mercats, tant a nivell local, regional, nacional i, fins i
tot, internacional. També s’han de conèixer la renda, l’endeutament i la
utilització de crèdit tant d’empreses com de consumidors, per determinar la
seva capacitat d’acció, en els primers, i la seva capacitat de compra, en els
segons.

• Tendències ecològiques: en aquest punt del pla de màrqueting el responsa-
ble ha d’estudiar i descriure tres aspectes fonamentals. El primer, la disponi-
bilitat de matèries primeres; en segon lloc, els recursos energètics (ambdós
elements són imprescindibles per a l’activitat de l’empresa) i, finalment,
els diferents aspectes mediambientals que poden afectar l’organització de
l’empresa a causa de les restriccions legals o derivades de la mateixa opinió
pública.

• Tendències tecnològiques: estem vivint una revolució digital que ho està
canviant tot i afecta tots els aspectes de l’empresa, també el màrqueting
mix. Aquesta revolució ha generat multitud d’oportunitats, però també
amenaces (com, per exemple, els problemes de seguretat). L’aplicació de
noves tecnologies genera innovació, i la innovació genera negoci.

• Tendències politicolegals: els directius de màrqueting han de respectar tant
les lleis nacionals com internacionals per no tenir problemes de distribució
dels seus productes. També han d’estar atents als canvis polítics, ja que
sovint desencadenen canvis en les prioritats legals i reguladores.

• Tendències socioculturals: la diversitat cultural, la cultura popular, els
valors i les creences o els estils de vida (cada vegada més saludables) poden
generar també grans oportunitats i amenaces per a les empreses. El procés
sobiranista a Catalunya ha generat una gran oportunitat de negoci que han
sabut aprofitar empreses productores de tot tipus d’articles amb l’estelada
o els símbols de la cultura catalana.

• Anàlisi de la competència: si els directius de màrqueting són capaços
d’anticipar-se a les accions de la competència, seran capaços d’elaborar
plans de màrqueting més pràctics. Així, han d’identificar els competidors
actuals, les possibles fonts de competència, les quotes de mercat i els
avantatges competitius de cada rival. Però el que pot ser més útil per tal
de definir la millor estratègia de màrqueting és analitzar al detall la reacció
dels consumidors davant de les estratègies de la competència. Per exemple,
si algú vol entrar en el mercat de l’alta cafeteria, s’haurà d’enfrontar
a Starbucks, una marca establerta i amb un posicionament de lideratge
absolut.
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• Anàlisi del mercat: el pla de màrqueting ha d’incloure una descripció
detallada del mercat al qual vol adreçar el producte o servei. El procediment
és el següent:

1. En primer lloc, s’ha de determinar la zona geogràfica, que pot ser
un gran territori o, si es considera necessari, una zona més precisa
i detallada, com per exemple una ciutat.

2. Després s’han d’identificar els mercats en funció dels productes co-
mercialitzats i les necessitats que cobreixen.

3. Seguidament, s’ha de descriure el mercat en funció dels aspectes
demogràfics dels consumidors, utilitzant variables com el sexe, l’edat,
el nivell educatiu, la mida de la família o l’estat civil. Aquest tipus
d’informació es pot trobar a partir de diferents agències estadístiques
nacionals (com l’Institut Nacional d’Estadística) i internacionals (com
l’ONU, les Nacions Unides o la CIA). També s’haurà de tenir en
compte que:

– En el cas que el mercat al qual es vol dirigir una empresa siguin
altres empreses, els directius de màrqueting poden utilitzar
diferents sistemes de classificació industrial que hi ha al món, com
els oferts per l’Agència Estadística de la Unió Europea.

– Amb relació als mercats organitzacionals, és interessant reflec-
tir en el pla de màrqueting dades com el tipus i el nombre d’em-
preses, les seves xifres de vendes, el seu nombre de treballadors
o els mercats als quals serveixen.

– Finalment, també és interessant reflectir en el pla la dinàmica i els
canvis que es poden produir en el mercat, com la xifra de vendes
i la quota de mercat pròpies actuals i futures.

• Anàlisi del consumidor: després d’analitzar el mercat, el responsable
del pla de màrqueting ha de determinar les necessitats, el comportament
del compra i les actituds dels consumidors individuals o organitzacionals.
Aquesta anàlisi permet, després, definir millor l’estratègia mes efectiva per
satisfer les necessitats del mercat objectiu. Els directius de màrqueting
no només han de comprendre els seus mercats i els factors ambientals
que influeixen en el consumidor, sinó també saber posar-se en el lloc del
consumidor i descobrir com aquest veu les empreses que actuen en el mercat.
Diferenciem dos tipus de consumidors:

– En relació amb el consumidor individual, el pla de màrqueting ha
de reflectir les seves necessitats, les característiques demogràfiques,
els factors que influeixen en la seva decisió de compra (cultura, classe
social, família, cicle i estil de vida, etc.) i l’on, quan, com i per què
compra.

– Pel que fa als consumidors organitzacionals, el responsable del pla
ha de determinar aspectes com qui pren les decisions i qui les pot
influenciar, la mida de l’organització, la seva quota de mercat, la seva
xifra de vendes i altres dades econòmiques, quina relació i nivell d’exi-
gència manté amb els seus proveïdors i quines són les seves necessitats
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i pautes de comportament a l’hora de comprar. Només sabent tot això
dels consumidors potencials, es pot generar un avantatge competitiu i
reforçar, així, les relacions amb els clients.

Anàlisi interna

Durant el procés d’anàlisi interna, els responsables de màrqueting han de detectar
les debilitats i les fortaleses, des del punt de vista comercial i de màrqueting. Es
tracta de veure el que des de l’empresa s’ha fet, si s’ha fet bé, i el que s’ha de
fer per avançar en la direcció pretesa per l’organització. Els aspectes interns que
s’han d’analitzar són:

• Missió: és la declaració de l’objectiu fonamental de l’empresa. Conèixer-
la amb profunditat ajuda els directius de màrqueting a prendre decisions
encertades sobre les estratègies i plans de màrqueting a desenvolupar.
En el pla de màrqueting cal preguntar-se com es pot generar valor per
als consumidors i altres agents relacionats per avançar cap a la direcció
adequada.

• Recursos: no són il·limitats, és per això que els directius han de mirar de
repartir-los de forma equilibrada i curosa per assolir els objectius marcats.
En el pla de màrqueting s’han de reflectir les capacitats, les aptituds, la
formació i l’actitud de l’equip humà. També la situació i les possibilitats
financeres de l’empresa, la informació amb què compta o ha de comptar
l’empresa per prendre decisions o el nivell d’aprovisionament i de compro-
mís per part dels proveïdors. Només realitzant aquesta anàlisi exhaustiva
i completa, els responsables de màrqueting poden detectar els problemes i
els punts forts que poden afectar la planificació, l’execució i el control de
les estratègies i accions de màrqueting.

• Ofertes: en aquest punt toca fixar-se en les característiques de l’oferta actual
de béns i serveis de l’empresa. Es tracta de veure quines línies de productes
s’ofereixen i a quins segments de consumidors van dirigides. També s’ha
d’analitzar la seva antiguitat, l’evolució de les vendes i la participació de
cada línia sobre el total de vendes de l’empresa. A banda de totes aquestes
dades quantitatives, els directius han de determinar també com es relacionen
l’oferta de l’empresa amb la missió i els recursos disponibles, per tenir una
percepció més clara de les debilitats i fortaleses i identificar-les en el pla de
màrqueting, per afrontar amb èxit les decisions de futur.

• Resultats anteriors: per tenir una visió global i poder detectar millor
fortaleses i debilitats, és bo analitzar l’històric de vendes i de beneficis i
la seva evolució al llarg dels anys. Amb el mateix objectiu, també es pot
avaluar l’aplicació i el resultat d’estratègies i plans de màrqueting anteriors,
l’evolució sobre captació i manteniment dels clients i els costos que se’n
deriven.

• Relacions amb altres empreses: el pla de màrqueting ha d’apuntar les for-
taleses o debilitats esdevingudes per la relació amb proveïdors, distribuïdors
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o socis de l’empresa. Els directius de màrqueting s’han de preguntar si els
costos derivats d’aquesta relació són adequats i proporcionats. També si hi
ha alguna relació de dependència perillosa o quin nivell de coneixement i
experiència poden aportar.

• Claus per a l’èxit i indicadors d’avís: no tots els aspectes de l’entorn intern
són iguals en ordre d’importància. L’èxit del pla de màrquetig resideix en
saber detectar els factors clau que poden ajudar a consolidar la missió de
l’empresa i obtenir bons resultats. I per controlar aquests factors clau s’ha
de definir i realitzar un seguiment dels principals indicadors que els afecten
de forma directa.

Exemple d’indicadors d’avís

L’estratègia de Mercadona és oferir sempre preus baixos i apostar per les marques del
distribuïdor. Els indicadors per controlar aquests dos factors clau són, entre d’altres, els
costos de transport i emmagatzematge i l’existència de conflictes amb els fabricants amb
els quals es relaciona per produir les marques pròpies.

Exemple d’anàlisi DAFO d’una botiga de mascotes

Imagineu-vos que heu d’obrir una botiga de mascotes a Sant Celoni.

Respecte a l’anàlisi externa observeu que hi ha inestabilitat política a causa d’unes
eleccions nacionals que poden comportar un canvi de govern i, en conseqüència, possibles
canvis en la legislació sobre la venda de mascotes. Haureu d’analitzar els programes de
cada partit per preveure possibles mesures i adaptar el local.

Una altra dada a tenir en compte en l’anàlisi externa és la venda il·legal d’animals de
companyia a través de la xarxa. Aquests negocis il·legals venen mascotes a un preu per
sota del de mercat, sense control ni garanties. S’emporten una important quota de mercat
i haureu de tenir en compte aquesta competència il·legal en la vostra futura estratègia de
posicionament.

Per altra banda, els índex macroeconòmics mostren com està millorant la situació
econòmica, tot i que encara no s’ha arribat al nivell de benestar d’abans de l’inici de la crisi.
Això és positiu per al vostre negoci, ja que està demostrat que en períodes de bonança
econòmica, augmenta la demanda d’animals de companyia.

El possible canvi de govern i de normativa sobre la venda de mascotes no és negatiu del
tot per al vostre negoci. La vostra filosofia, missió i visió empresarial es troben molt en la
línia de l’enduriment de les condicions de venda de mascotes per tal de buscar el benestar
dels animals.

Voleu dissenyar unes instal·laciones modernes, amb ambients agradables i campanyes de
sensibilització perquè la venda de mascotes no es vegi només com un negoci. A més,
us voleu posicionar com a líders entre els veritables amants dels animals i voleu marcar
tendència.

En relació amb l’anàlisi interna, el barri on ubicareu la botiga és una zona on hi ha moltes
famílies joves, de classe mitjana o mitjana-alta, amb una actitud molt pronaturalesa i la
zona està envoltada d’àmplies zones verdes.

Per l’experiència laboral d’un dels socis, l’equip humà té una gran actitud 2.0 i posareu
en marxa una sèrie d’accions a la xarxa: veterinari en línia, atenció al client molt activa
en xarxes socials, botiga virtual actualitzada a l’instant i creació d’un blog amb continguts
específics que aporten valor a la imatge de marca.

Per contra, sou conscients de que els animals vius suposen una dedicació intensa de temps
i despeses de manteniment, ja sigui en electricitat, per recrear els hàbitats naturals dels
animals, personal, per cobrir unes atencions que seran pràcticament de 24 hores al dia i
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7 dies a la setmana, eliminació de residus d’origen animal, despeses veterinàries, etc. A
més, els animals petits, com els peixos, ocells o rosegadors, tenen una esperança de vida
curta. Haureu d’oferir uns preus molt competitius i dissenyar una estratègia de comunicació
d’ofertes fluida i constant entre els vostres clients.

Després de realitzar una anàlisi exhaustiva de la situació interna i externa, obseveu els
resultats de l’anàlisi DAFO a la taula 1.1.

Taula 1.1. Resultats de l’anàlisi DAFO

Anàlisi interna Fortaleses Debilitats

• La botiga està situada en
l’entorn on resideix el públic
objectiu i amb una gran
quantitat de clients potencials.

• Caldrà aconseguir una alta
rotació del producte.

• Actitud molt positiva del
personal.

• Elevats costos de
manteniment.

• Serveis en xarxa i presència
a internet.

Anàlisi externa Oportunitats Amenaces

• La recuperació econòmica
suposa un augment de la
compra de mascotes.

• Inestabilitat política que pot
provocar canvis legislatius en
la venda de mascotes.

• Enduriment de la legislació
de venda de mascotes, en
consonància amb la filosofia
de la botiga.

• Existència d’un mercat
clandestí de mascotes a la
xarxa.

1.4.2 Segmentació, selecció del mercat i posicionament

En els últims anys, s’han imposat dues tendències que obliguen els responsables
de màrqueting a dissenyar estratègies de màrqueting diferenciat en detriment del
màrqueting massiu. Aquestes dues tendències són:

• Fragmentació i diferenciació dels mercats

• Augment de la pressió competitiva

Per aquest motiu, és molt important dins del pla de màrqueting:

1. Enfocar correctament la segmentació del mercat

2. Seleccionar els mercats objectius idonis

3. Definir i aplicar el posicionament més adequat per diferenciar-se de la
competència

Només així, el responsable del pla de màrqueting serà capaç de dirigir els recursos
cap a aquells segments que ofereixin més oportunitats de negoci o a aquells
que no estiguin coberts per la competència. Inclús podrà dissenyar accions
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personalitzades, tractant els consumidors de forma individualitzada i adaptant
l’oferta comercial a cadascun, si és necessari.

Exemple de màrqueting personalitzat

Alguns exemples de màrqueting personalitzat (en anglès, one to one) són les campanyes
de diferents productes que ofereixen la possibilitat d’incloure el nom de persones a l’envàs
de tota la vida. D’aquesta manera, les empreses augmenten la visibilitat de la marca i, en
conseqüència, les vendes, ara que sembla que la publicitat tradicional no és tan efectiva
com anys enrere. Imatge: tiagobenevides

Segmentació del mercat

La segmentació de mercats pot definir-se com el procés d’agrupació de consu-
midors similars dins d’un mercat d’acord amb les seves necessitats, els seus
hàbits o actituds de forma que puguin ser identificats i accessibles a través de
les estratègies de màrqueting.

Selecció del mercat objectiu

Els directius de màrqueting han d’aplicar aquest procés de segmentació en el curs
del seu pla de màrqueting en tres fases:

1. Selecció del mercat: l’anàlisi externa del mercat fet en l’apartat d’anàlisi de
la situació del pla de màrqueting permet als responsables del pla analitzar al
detall el mercat per eliminar aquells segments que puguin complicar-ne la
viabilitat. Els motius que porten a eliminar un segment de mercat poden
ser que aquest realment no necessiti el producte en qüestió, la distància
geogràfica, la manca de capacitat de compra, els aspectes ètics, etc.

2. Selecció de l’enfocament de la segmentació: en aquest punt, el responsa-
ble del pla de màrqueting ha d’identificar segments de grups de consumidors
que presentin alguna assemblança entre si i reaccionin de la mateixa manera
davant d’una acció de màrqueting. Per exemple, una empresa que fabriqui
bolquers pot diferenciar els següents segments: el dels pares primerencs, el
dels pares amb nens de dos anys o més, que es comencen a plantejar treure
el bolquer, el dels pares que volen posar banyadors d’un sol ús i, finalment,
el de persones adultes amb incontinència. Així, a l’hora de segmentar s’han
d’utilitzar les variables que es creguin oportunes, ja siguin demogràfiques
(sexe, mida de la llar, renda, ocupació, nivell educatiu, religió, etc.),



Polítiques de màrqueting 34 Pla de màrqueting

geogràfiques (país, regió, ciutat, hàbitat, clima, etc.), psicogràfiques (estils
de vida, interessos o activitats) o comportamentals (beneficis esperats, ús
que faran del producte, lleialtat a la marca, orientació tecnològica, estatus
d’usuari). En el cas de segments de mercats organitzacionals només es
tenen en compte les variables demogràfiques (indústria, mida, antiguitat,
estructura de la propietat), les geogràfiques i les comportamentals (en
aquestes dues últimes es tenen en compte els mateixos aspectes que en el
consumidor final).

3. Avaluació dels segments per a la seva elecció: un cop es tenen els
segments definits, el responsable del pla ha d’avaluar quins resulten més
o menys atractius per a l’empresa. En aquest sentit, ha de tenir en compte
aspectes com, primerament, la capacitat de cada segment per generar vendes.
En segon lloc, la capacitat de l’empresa per esdevenir líder d’aquell segment.
En tercer lloc, la capacitat de cobrir les necessitats del segment amb els
recursos disponibles. I finalment, les amenaces i restriccions ambientals de
cada segment. Després d’aquesta primera anàlisi, el responsable del pla ha
de classificar els segments, escollir els més adequats i definir l’estratègia
d’entrada que utilitzarà en cadascun.

Posicionament

És el moment de decidir una estratègia global de posicionament que permeti
diferenciar el producte dels de la competència, a partir d’atributs i característiques
que els consumidors valorin especialment. La intuïció pot funcionar a l’hora de
descobrir aquests atributs clau tan valorats pels consumidors, tot i que la manera
més efectiva d’aconseguir-ho són les dades objectives que només la investigació
de màrqueting pot oferir.

El pla ha de determinar la diferència significativa, aquell atribut únic i irrepetible
per a un segment d’un mercat que estigui ben valorat pels consumidors i que sigui
diferent del que utilitza la competència. A més, aquest atribut en majúscules ha
de ser coherent amb la missió de l’empresa, amb els seus objectius i amb les seves
capacitats i recursos.

El posicionament escollit finalment, i definit en el pla de màrqueting, fixa la
direcció i marca les pautes del pla de màrqueting en particular i de tota la resta de
plans de l’empresa.

1.4.3 Definició dels objectius i opcions estratègiques

Els objectius de màrqueting i les estratègies de màrqueting són sempre decisions
de llarg abast. Són les decisions més transcendentals d’un pla de màrqueting,
tot i que els seus efectes no són immediats.

Per exemple, si l’empresa es marca l’objectiu d’ampliar la participació de mercat,
l’estratègia pot ser llançar nous productes, o anar a nous mercats, o adreçar-nos a
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altres segments del mercat.

Per prendre les decisions estratègiques més encertades, l’empresa ha de tenir un
profund coneixement d’ella mateixa i del seu entorn i tenir una gran capacitat
d’adaptació.

Direcció estratègica

Després de l’anàlisi acurada descrita en els apartats anteriors del pla de màrqueting
sobre els factors ambientals, les fortaleses i debilitats de l’empresa, la missió, el
mercat i els consumidors que conformen el mercat objectiu, cal determinar la
direcció estratègica que es vol seguir.

El més habitual és seguir una direcció estratègica de creixement, però, segons el
cicle de vida en el qual es troba el producte o la mida de l’empresa, de vegades
pot ser interessant mantenir la posició actual o, fins i tot, replegar-se. Les opcions
de direcció estratègica principals són:

• Estratègies de creixement. Són les més habituals i, bàsicament, n’hi ha
quatre:

– Penetració en el mercat: es pretén créixer venent més productes de
l’actual cartera als consumidors dels segments actuals. És el cas, per
exemple, de les empreses del mercat dels gelats, que ja fa uns anys
van aconseguir ampliar el consum de gelats durant tot l’any, o de les
empreses del mercat de iogurts, que en els últims temps han treballat
per afavorir el consum d’un iogurt al dia.

– Desenvolupament del mercat: aquesta estratègia suposa la identifi-
cació i l’entrada a nous segments o mercats per als productes existents.
Es pot aconseguir dins del mateix territori on s’opera o ampliant
fronteres.

– Desenvolupament del producte: aquesta estratègia consisteix a crè-
xer venent productes nous als consumidors de mercats o segments
actuals. Un exemple seria el de pastilles per a la rentadora Fairy, que
pretén vendre el producte també al mercat que ja li compra el sabó per
rentar plats a mà, entre d’altres.

– Diversificació: aquesta estratègia de creixement tracta de vendre
productes nous a mercats nous, a través de les possibilitats internes de
desenvolupament o realitzant adquisicions d’empreses, amb l’objectiu
de diversificar els negocis. Un exemple de diversificació de mercat
és el cas de KH Lloreda, que va començar com a fabricant de
recobriments metàl·lics. Com que no existia cap producte per a la
neteja adequada de les seves peces d’orfebreria, va decidir fabricar-
lo. I ho varen fer amb tant èxit que l’empresa va abandonar la seva
activitat inicial per convertir-se en fabricant de productes de neteja
sota la marca KH7.

• Estratègies de manteniment. Són estratègies que no busquen el crei-
xement, sinó simplement mantenir les vendes actuals o incrementar la
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rendibilitat. Es plantegen sobretot en períodes de dificultats o recessió
econòmiques.

• Estratègies de replegament. És la direcció estratègica més dràstica. Pot
comportar el tancament de certes activitats o, fins i tot, l’abandonament
d’un negoci. En els últims anys, com a conseqüència de la crisi econòmica,
moltes empreses del sector tèxtil, de l’hosteleria o de la construcció han
hagut de seguir aquesta direcció estratègica. Moltes empreses han tancat,
però algunes, després de tocar fons, s’han sabut reinventar amb grans dosis
de creativitat i innovació.

Seguint una estratègia de
manteniment, els productors de

iogurts van fer una campanya amb
l’eslògan "Un iogurt al dia és salut i

alegria".

Fixació dels objectius

Un objectiu és la base sobre la qual es consolidarà la direcció estratègica del pla
de màrqueting. Un objectiu pretén solucionar un problema de l’empresa o treure
rendiment d’una oportunitat de mercat, i implica la previsió de les situacions que
poden succeir en el futur.

La direcció estratègica definida marca la trajectòria de l’empresa a mitjà termini.
Els objectius, en canvi, tenen una temporalitat més a curt termini.

La fixació dels objectius del pla de màrqueting és efectiva sempre que compleixin
les següents característiques:

• Concrets, definits en el temps i quantificables

• Realistes, però estimulants

• Coherents amb la missió i amb els objectius organitzacionals globals

• Consistents amb els recursos interns i capacitats globals de l’empresa

• Adequats a les amenaces i oportunitats presents en l’entorn

Els objectius es classifiquen en dos grans grups:

• Els objectius de màrqueting, que han d’associar-se amb resultats a acon-
seguir derivats de la gestió de les variables del màrqueting, tal com podeu
veure en la taula taula 1.2.

Taula 1.2. Objectius de màrqueting

Objectiu de màrqueting Exemple

Captació de clients Ampliar la base de clients incorporant una botiga
nova cada mes

Retenció de clients Reduir en un 15% la pèrdua de clients al final de l’any
que ve

Satisfacció dels consumidors Aconseguir una puntuació del 90% en les enquestes
trimestrals de satisfacció
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Taula 1.2 (continuació)

Objectiu de màrqueting Exemple

Relacions amb els canals de distribució Ampliar la distribució firmant acords amb quatre
cadenes de supermercats per al proper any

Vendes unitàries Vendre 2.000 unitats en cada segment en què actua
l’empresa durant cada mes de l’any que ve

Quota de mercat Aconseguir una quota de mercat del 5% a finals del
proper any

Desenvolupament de productes Desenvolupar i introduir dos productes nous abans
del final de proper any

Gestió de comandes Reduir el temps necessari per gestionar comandes
en línia 24 hores abans del mes d’agost

• Els objectius financers, que tenen a veure amb els reptes que s’han d’assolir
en relació amb la gestió de resultats associats a paràmetres i variables
derivats de la gestió financera, tal com es mostra en la taula taula 1.3.

Taula 1.3. Objectius financers

Objectiu financer Exemple

Vendes unitàries Aconseguir un volum de vendes de 120.000 AC en els
propers dos anys

Vendes de producte Vendre 40.000 unitats de producte cada mes

Vendes per canals Augmentar les vendes mensuals a través d’internet
fins als 20.000 AC a finals d’any

Rentabilitat Augmentar el benefici net abans d’impostos en un
8% a finals d’any

Rentabilitat de la inversió Aconseguir un augment del 12% de la rendibilitat
sobre els fons invertits en activitats de distribució

Llindar de rentabilitat Assolir el llindar de rendibilitat reduint els costos a
finals de setembre

En un pla de màrqueting, la direcció estratègica i els objectius són el centre de
les decisions. Les tàctiques i programes dissenyats en el pla han de ser fidels a
les línies marcades, ser coherents i fer avançar en la correcta direcció. Si no som
capaços d’encertar, d’identificar la correcta direcció i els objectius substancials,
el pla de màrqueting serà un fracàs.

Durant la dècada dels 90, Las Vegas (USA) va voler fer un canvi en la seva direcció
estratègica, i es va fixar l’objectiu de convertir la destinació turística en una destinació
familiar. No fou una decisió encertada i, finalment, Las Vegas va assumir la seva imatge de
“ciutat del pecat” amb la seva exitosa campanya publicitària “El que passa a Las Vegas es
queda a Las Vegas”. Això demostra que no es pot dissenyar l’estratègia sense conèixer i
reconèixer la realitat de l’entorn i dels consumidors que conformen el principal segment.
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1.4.4 Desenvolupament de l’estratègia

En aquest apartat del pla de màrqueting, el responsable primer ha de formular les
estratègies del màrqueting-mix:

• Producte

• Distribució

• Preu

• Comunicació o promoció

Aquesta formulació ha de ser conjunta amb les estratègies de suport (servei
al consumidor i el màrqueting intern). Després d’aquesta formulació, ha de
començar a dissenyar i documentar els programes de màrqueting individuals per
tal de convertir aquestes estratègies en accions específiques planificades en el
temps i valorades a través d’un pressupost.

Poden resultar molt útil per al desenvolupament d’aquest punt del pla de màr-
queting els resultats de les estratègies i programes desenvolupats en els passos
anteriors del procés, per veure quants han funcionat, quins han estat els seus costos
i quins beneficis s’han aconseguit.

Producte

L’estratègia de producte inclou el desenvolupament i gestió dels béns i serveis, per
satisfer les necessitats dels consumidors que formen part dels segments objectiu
de l’empresa.

Les qüestions clau a l’hora d’analitzar i planificar l’estratègia de producte dins del
pla de màrqueting són les següents:

• Amb relació a l’anàlisi de l’oferta actual de productes:

– Productes oferts

– Preus

– Segments a qui van adreçats

– Vendes, ingressos i tendències en els beneficis

– Temps en el mercat

– Quota de mercat

– Paper de cada producte en les vendes totals de la línia

– Contribució de cada producte a la rendibilitat i consecució dels objec-
tius globals

– Distribució de les vendes per les diferents àrees geogràfiques
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– Distribució de les vendes a través dels diferents canals de distribució

– Debilitats i fortaleses

• Amb relació a la planificació del producte:

– Contribució del producte als objectius i plantejaments estratègics de
l’empresa

– Oportunitats en cadascun dels segments de consumidors per afegir
valor a través de la introducció de nous productes o la modificació
dels ja existents

– Fortaleses de l’empresa rellevants per a l’estratègia de producte

– Debilitats i amenaces risc per a l’estratègia de producte, així com la
manera de minimitzar-les o superar-les

– Manera de donar més valor al producte a través de les seves caracterís-
tiques i beneficis, l’envasat i l’etiquetat, els serveis afegits, la marca,
etc.

– Fase del cicle de vida i accions a desenvolupar per ajustar la situació
del cicle de vida amb els plantejaments estratègics i els objectius del
pla de màrqueting

– Manera d’evitar la baixada de les vendes de productes existents
provocada per l’aparició de nous productes de l’empresa

– Canvis en relació amb la línia de productes per ajudar més l’empresa
a assolir els seus objectius

Distribució

L’estratègia de distribució ha d’especificar quins seran els intermediaris, ja siguin
majoristes, minoristes o agents de la pròpia empresa, per posar en disposició el
producte o servei al consumidor final.

Les principals qüestions a l’hora d’analitzar i planificar l’estratègia de distribució
dins del pla de màrqueting són les següents:

• Amb relació als canals de distribució:

– Manera com els consumidors esperen poder disposar del producte i
configuració dels canals de distribució.

– Contribució dels acords comercials amb els distribuïdors per assolir
els objectius marcats en el pla de màrqueting.

– Agents dels diferents canals de distribució que estan treballant millor
i costos que representen per a l’empresa.

– Característiques distintives del producte que poden afectar de manera
especial les activitats del canal i els costos de distribució.

– Manera com el cicle de vida del producte, el posicionament i la selec-
ció del mercat objectiu afecta la selecció dels canals de distribució.
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– Manera com el macroentorn afecta la configuració dels canals de
distribució.

– Manera com afecten les capacitats internes i els plans de producte a la
configuració dels canals de distribució.

– Nivells que són necessaris en el canal per tal de satisfer les necessitats
dels consumidors.

– Nombre i tipus d’intermediaris que són necessaris en cada nivell i per
a cadascuna de les fases del cicle de vida.

• Amb relació a la logística:

– Funcions logístiques i agents que les desenvoluparan en els diferents
canals en què opera l’empresa.

– Responsables i manera com es realitzaran les tasques de transport i
emmagatzematge de matèries primes, peces i productes acabats.

– Gestió dels inventaris.

– Gestió de les comandes, facturació i pagaments.

– Afectació dels objectius de producció i vendes sobre els programes i
activitats logístiques de l’empresa.

– Influència de les necessitats dels consumidors sobre la gestió logística.

– Influència de les capacitats de l’empresa i dels plans de producte sobre
les activitats logístiques de l’empresa.

– Possibilitat de contractació d’agents externs perquè desenvolupin una
part o la totalitat de les activitats logístiques.

Preu

L’estratègia de preu és complexa i crucial, ja que és l’única que genera ingressos
de forma directa. L’enginy que s’apliqui en la fixació de preus dels productes pot
ajudar a introduir-se amb èxit en mercats molt competitius (fixant preus baixos)
com també en mercats amb segments de rendes altes o amb productes amb imatge
d’alta qualitat (fixació de preus alts).

Les qüestions clau a l’hora d’analitzar i planificar l’estratègia de preu dins del pla
de màrqueting són les següents:

• Amb relació als factors interns:

– Pretensions que té l’empresa respecte a l’estratègia de preu.

– Manera com es pot fer ús de l’estratègia de preu per completar les
decisions de selecció del mercat objectiu o del posicionament.

– Manera com podem utilitzar l’estratègia de preu en relació amb el cicle
de vida i els objectius de la política de producte.

– Manera com pot contribuir l’estratègia de preu en els objectius de
màrqueting i en els objectius financers.
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– Manera com afecten les decisions de distribució en l’estratègia de
preu.

– Manera com afecten les decisions de comunicació en l’estratègia de
preu.

– Manera com pot afectar la competència en les decisions de política de
preu.

– Costos associats al producte i afectació d’aquests costos en la fixació
de preus.

– Estudi de quin és el llindar de rendibilitat per a diferents volums de
vendes.

– Anàlisi de com afecten els preus en els beneficis, el volum de vendes
i la rendibilitat.

• Amb relació als factors externs:

– Manera com els preus es veuen afectats pels hàbits i costums de la
indústria del propi sector.

– Percepció que tenen els consumidors sobre l’equilibri entre el preu que
paguen pel producte i els beneficis que els aporta.

– Sensibilitat al preu que tenen els diferents segments de consumidors.
– Alternatives que es poden plantejar, fora del preu, davant un canvi de

preus de la competència.

• Amb relació a l’adaptació dels preus, veure si són adequades les següents
tàctiques per aconseguir els objectius fixats:

– Tàctica de descomptes
– Tàctica de les rebaixes
– Tàctica d’integració de productes en una sola oferta
– Tàctica de millora dels productes
– Tàctica de preus de reclam
– Tàctica d’augment de preus

Comunicació

L’estratègia de comunicació té com a objectiu traslladar la informació des de
l’empresa cap als consumidors i la resta de públics amb els quals es relaciona,
integrant les cinc eines bàsiques, que són la publicitat, la promoció de vendes, les
relacions públiques, el màrqueting directe i la venda personal.

Les qüestions clau a l’hora d’analitzar i planificar l’estratègia de comunicació dins
del pla de màrqueting són les següents:

• Amb relació a l’anàlisi de l’audiència:

– Informació aportada per les investigacions realitzades sobre les ca-
racterístiques dels segments i les seves necessitats de comunicació,
preferències, hàbits, perfils i ús dels mitjans de comunicació
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– Descripció de l’audiència objectiu del pla de màrqueting
– Eines de comunicació, missatge, estratègia de mitjans i desenvolupa-

ment temporal de la comunicació per arribar al públic objectiu

• Amb relació als objectius:

– Pretensions de l’estratègia global de comunicació
– Contribució dels objectius de comunicació a la consecució dels objec-

tius de màrqueting i els financers

• Amb relació a les eines de comunicació:

– Eines que poden resultar més eficaces i eficients per aconseguir els
objectius de comunicació.

• Amb relació al missatge i als mitjans:

– Contingut del missatge més adient per atreure l’atenció del públic
objectiu, mantenir el seu interès, generar el desig i aconseguir que el
consumidor passi a l’acció.

– Anàlisi de si és més adequat en la definició del missatge apel·lar a
factors emocionals o a factors racionals.

– Determinar com ha de ser el format, el disseny, la redacció, el so i
altres aspectes de la comunicació del missatge.

– Aspectes de cost i característiques dels mitjans de comunicació que es
volen utilitzar.

– Planificació temporal més adequada de la campanya de comunicació.
– Àrea geogràfica que es vol abastar amb els mitjans escollits.

A banda de definir les estratègies bàsiques (producte, distribució, preu i comuni-
cació), aquest apartat del pla de màrqueting no quedaria complet sense determinar
l’estratègia de servei al client i l’estratègia de màrqueting intern. Un bon servei al
client és un element diferenciador molt important, perquè permet consolidar les
relacions amb els clients, fidelitzar-los i aconseguir que vulguin pagar més per el
producte. El màrqueting intern, aquell que va adreçat als directius i treballadors
de l’empresa, permet enfortir les relacions internes i millorar, indirectament, la
satisfacció dels clients.

Desenvolupament de l’estratègia en el sector serveis

El sector serveis mereix una menció especial en relació amb al desenvolupament
d’estratègies dins del pla de màrqueting. Per què? Per les seves característiques
diferenciadores que, segons Santesmases (1994), són les següents:

• Intangibilitat: el fet de no poder percebre’ls amb els sentits fa que els
serveis siguin més difícils de patentar (i més fàcils de copiar) i es presenti
una dificultat més gran a l’hora de fixar el seu preu. Per tant, en el moment
de comercialitzar un servei cal recolzar-se fortament en els beneficis que
reporta per a l’usuari i associar-li alguna cosa tangible o visible.
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• Inseparabilitat entre producció i venda: en general, els serveis són
produïts i venuts simultàniament, i es dona una relació directa amb l’usuari
que permet conèixer de forma immediata la seva satisfacció.

• Variabilitat en la prestació del servei: els serveis són menys estandardit-
zables i uniformes, fet que en dificulta el control de la qualitat.

• Caducitat dels serveis: els serveis no poden ser emmagatzemats, fet
que provoca situacions de demanda irregular. Acostuma a ser més difícil
inventariar-los, comptabilitzar el seu valor i reflexar-ho en el balanç de
l’empresa.

Aquestes peculiaritats del sector serveis afecten el desenvolupament de les estratè-
gies del pla de màrqueting. A l’hora de desenvolupar les estratègies de màrqueting
d’un servei, el responsable de pla ha de tenir en compte els aspectes següents:

• Estratègia de distribució: el canal més habitual és el de la venda direc-
ta. No cal tant organitzar-se per fer arribar el producte al mercat, com
organitzar-se davant del client i les seves necessitats. És molt important
formar molt bé el personal que està en contacte amb el client, investigar el
comportament i actituds del consumidor i utilitzar múltiples punts de venda
ben localitzats.

• Estratègia de preus: com que els serveis són més difícils d’estandarditzar
que els productes, l’empresa de serveis pot diferenciar-se més de la compe-
tència a través dels preus. A més, en l’estratègia per fixar el preu del servei
es poden fer preus paquet o utilitzar la comptabilitat analítica (costos de
gestió, direcció, etc.) per determinar el preu del servei.

• Estratègia de producte: en tractar-se d’un servei, no és pot jugar amb
variables com, per exemple, l’envàs o el disseny. De totes maneres, en
el desenvolupament de l’estratègia de producte/servei s’han de procurar
ressaltar els atributs més tangibles del servei.

• Estratègia de comunicació: aquesta estratègia segurament sigui la més
important, ja que al cap i a la fi el que s’està venent és confiança. Són priori-
tàries les decisions entorn una adequada imatge corporativa, la comunicació
personal (de boca-orella) i la comunicació postcompra.

1.4.5 Pla d’acció

A partir del desenvolupament de l’estratègia de les quatre polítiques de màrqueting
(producte, distribució, preu i comunicació o promoció), es determinen unes
tasques o activitats concretes a realitzar per tal d’assolir els objectius del pla de
màrqueting.

Aquestes activitats, que s’han de portar a terme, han d’estar planificades en el
temps pels tres motius fonamentals següents:
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Les qüestions
relacionades amb el

pressupost es treballen en
l’apartat “Seguiment i

control del pla de
màrqueting” d’aquesta

mateixa unitat.

• Definir la seva evolució temporal

• Coordinar la seva execució, per saber en tot moment què s’ha de fer i qui ho
ha de fer.

• Possibilitar l’avaluació de resultats

L’elaboració d’un cronograma facilita la consecució d’aquests objectius. Per
tant, el responsable del pla de màrqueting ha d’explicitar els diferents programes
a desenvolupar, el llistat d’activitats de cadascun i les dates d’inici i de finalització
per a cadascuna de les tasques.

Un cop fet el cronograma, s’ha d’assignar un responsable de la supervisió i
desenvolupament de cadascuna de les activitats programades. A més, és necessari
determinar uns indicadors per avaluar cada activitat del cronograma i per poder
comprovar la seva correcta execució per tal d’assolir els objectius del pla.

1.4.6 Seguiment, pressupost i control

Aquest és l’últim punt del pla de màrqueting. Ha de concretar les previsions de
futur, el pressupost i els indicadors que permetran fer un seguiment de les accions
a desenvolupar i avaluar-les amb l’objectiu d’estar preparats per intervenir si fos
necessari.

L’últim pas consisteix a planificar la manera en què l’empresa planificarà
l’execució del pla. El control del pla de màrqueting manté en la direcció correcta
totes les persones que hi han d’intervenir per tal que l’empresa pugui assolir els
objectius previstos pel pla de màrqueting.



Polítiques de màrqueting 45 Pla de màrqueting

2. Redacció i presentació del pla de màrqueting

Segons Schopenhauer, hi ha tres classes d’autors: els que pensen sense escriure,
els que pensen escrivint i els que pensen abans d’escriure. Si traslladem aquesta
observació a la planificació en màrqueting, està clar que encara hi ha empreses
que planifiquen sense escriure, és a dir, no formalitzen cap document del pla
de màrqueting i, tot i que en ocasions pugui semblar que improvisen les seves
actuacions, normalment segueixen les directrius del sentit comú i l’experiència en
el sector. Aquesta és una opció d’actuació, però no la més adequada per aconseguir
l’excel·lència en la gestió empresarial i de màrqueting.

Per elaborar un pla de màrqueting i fer que la seva execució sigui eficient i
proporcioni resultats, pensar abans d’escriure és fonamental. Bona part del
temps dedicat a l’elaboració del pla de màrqueting està destinat a l’obtenció i
anàlisi de dades, per després entrar en un període de disseny de l’estratègia i presa
de decisions. És al final, i només al final, quan se sintetitzen totes aquestes idees i
reflexions en un document escrit i en una presentació visual per a l’exposició oral.

Definit, pensat i repensat el pla, ha arribat l’hora de plasmar totes aquestes idees de
planificació en un document imprès i de transmetre el pla a tot l’equip de persones
que hi han d’intervenir de forma directa o indirecta.

Tant la presentació oral com l’escrita són dues formes de comunicació efectives
per donar a conèixer el pla i fer-lo entenedor i motivador, per involucrar-hi les
persones que han ser protagonistes de la seva execució i control i per aconseguir
els objectius marcats.

Com apuntàvem a l’inici d’aquesta introducció, la part del pensament i l’anàlisi
són primordials, però tot aquest esforç de la matèria gris d’unes poques ments de
la direcció de l’empresa no serveix de res si no som capaços de donar a conèixer
el pla de màrqueting. En definitiva, saber-lo vendre i convèncer responsables i
participants que és la millor manera de treballar plegats per a l’èxit de l’empresa.

2.1 Redacció del pla de màrqueting

De la mateixa manera que hi ha diferents models per estructurar un pla de màrque-
ting, hi ha també múltiples formats de presentació. Un cop definida l’estructura
amb els diferents apartats, els responsables de màrqueting han d’estudiar quin és
el format que millor s’adapta a l’empresa i a les peculiaritats del sector per tal de
dissenyar el format ideal.

El document escrit i imprès del pla de màrqueting ha de contenir tots els detalls
de l’acció que s’haurà d’implementar i ha de permetre a les persones que en faran

Schopenhauer (1788-1860),
filòsof, escriptor i musicòleg
alemany. Fou el primer gran
filòsof occidental que es
posà en contacte amb els
pensaments d’Orient
generant una nova filosofia
anomenada “pessimisme”.
La seva obra no fou
degudament valorada fins
ben entrat el segle XX.
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ús poder seguir aquestes directrius del pla amb comoditat. El document ha de ser
una eina pràctica i facilitadora de l’acció i del control, una eina de seguiment
i de consulta, flexible i adaptable als canvis que s’acostumen a produir en el
desenvolupament del pla.

La redacció del document ha de ser natural i objectiva. Un text que avorreixi
pot provocar resistències o inclús pot ser objecte de burles. De vegades, la
terminologia tècnica o científica és inevitable. Quan aquesta s’utilitzi s’ha
d’explicar el seu significat perquè els lectors puguin entendre el que es vol dir.
No hem d’oblidar que el pla de màrqueting és un manual d’implementació i que
ha de ser perfectament comprensible per a qui no participa en l’elaboració del
projecte.

2.1.1 Estructura del pla de màrqueting

En relació amb l’estructura del pla de màrqueting, es proposa redactar-lo seguint
aquest ordre d’apartats:

1. Portada

2. Índex

3. Resum executiu

4. Cos del pla de màrqueting

5. Annexos

Portada

Normalment, acostuma a haver-hi diferents esborranys i propostes inicials, per
això és recomanable que la portada inclogui la següent informació:

• Nom del pla

• Data.

• Estat (núm. d’esborrany/document final)

• Responsable

• Equip elaborador

Índex

És important presentar a l’inici del manual una llista amb els títols dels temes trac-
tats en el text i les seves respectives pàgines. Aquesta taula de continguts facilita la
lectura i, especialment, la localització de referències futures o parts específiques
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del pla. La majoria de processadors de text tenen el recurs d’indexació automàtica,
però és important revisar la indicació dels números de les pàgines abans de la seva
impressió final.

Resum executiu

És un resum dels continguts del pla que inclou de forma general els objectius
plantejats sense entrar en detalls. És un punt introductori que pretén justificar el
document i donar als seus lectors una visió global del seu contingut. Tot i aparèixer
a l’inici del document, el resum executiu del pla de màrqueting s’ha d’elaborar,
lògicament, al final del procés de redacció per reforçar el caràcter de visió global
comentat.

L’objectiu del resum executiu és facilitar la lectura del pla de màrqueting. Però
com que aquest resum no entra en els detalls del pla, moltes organitzacions prefe-
reixen no incloure’l amb la finalitat que els executius, que potser no s’implicaran de
forma directa en el pla de màrqueting, en tinguin en compte precisament els detalls.
El fet de no incloure el resum executiu implica redactar un pla de màrqueting
concís i complet, sense deixar de banda els detalls, per així aconseguir que tothom
el llegeixi i en tingui una visió molt més profunda.

De totes maneres, si l’empresa decideix incloure un resum executiu, aquest ha de
sintetitzar en un màxim de dues pàgines tots els continguts importants del pla que
s’enumeren en el punt següent.

Cos del pla de màrqueting

Els continguts enumerats a continuació han d’estar redactats amb un llenguatge
simple, ordenat, clar i creïble.

1. Anàlisi de la situació

2. Segmentació, selecció del mercat i posicionament

3. Definició dels objectius i opcions estratègiques

4. Desenvolupament de l’estratègia: producte, distribució, preu i comunicació

5. Pla d’acció

6. Seguiment, pressupost i control

Annexos

Els annexos aporten materials complementaris o de suport que no s’han inclòs
en el cos del pla de màrqueting per afavorir-ne la llegibilitat, però que permeten
comprendre millor el document. Podem incloure en els annexos els resultats d’una
investigació molt detallada, enquestes, estadístiques, fonts de buidatge, fotografies
de llocs citats en el text, o inclús còpies de materials de comunicació del producte
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o del de la competència. Es tracta, per tant, d’una part optativa que depèn de les
característiques de cada pla.

Els annexos acostumen a anar al final de la redacció. En cas que n’hi hagi més
d’un, s’han de numerar correlativament i cadascun ha de començar en una nova
pàgina. Els annexos han de dur número de pàgina.

Cada annex ha de portar un títol descriptiu precedit de la paraula annex, la
numeració corresponent i un punt. Per exemple: Annex 1. Model d’enquesta.

Els annexos s’han de fer constar en l’índex o sumari, com una part més del pla de
màrqueting.

Dins del cos del treball es recomana de fer al·lusió, quan calgui, a cadascun dels
annexos (per exemple, en forma de remissió interna) perquè hi quedin vinculats.

2.1.2 Aspectes formals del document

A l’hora de plantejar-se la redacció del document hi ha certs aspectes, o orientaci-
ons formals, relacionats amb el disseny de la pàgina que s’han de tenir en compte
en el moment de la redacció del document del pla de màrqueting des del principi,
com ara:

• Tipus de lletra i mida

• Marges

• Paràgrafs i interlineat

• Paginació

• Capçalera i peu, si cal

El fet de tenir-los presents de bon començament ajuda a organitzar tant l’estructura
del text com la informació que hi apareix. Així mateix, cal tenir en compte
que aquests aspectes de format es poden aplicar de manera automàtica a tot
el document, o només a una part, amb la majoria de processadors de textos
informàtics.

Tipus de lletra i mida

La mida i el tipus de lletra han d’afavorir la llegibilitat del document. Per assegurar-
se que l’elecció és correcta, recomanem imprimir i previsualitzar unes quantes
pàgines del text, encara en fase d’esborrany, prèviament a la revisió final.

Pel que fa al tipus de lletra, podeu utilitzar un únic tipus per a tot el text. Per
indicar les diferents parts del document i la jerarquització dels apartats cal recórrer
a mides diferents de la mateixa lletra o a altres recursos com ara la negreta, cursiva
o majúscules.
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Quant a la mida de la lletra i el tipus de lletra triat, cal tenir en compte que:

• El títol del document acostuma a tenir una mida de lletra un o dos punts més
gran que l’escollida per al cos del text.

• La mida de la lletra de les citacions textuals, les taules i il·lustracionso els
exemples és un o dos punts més petita que la del cos del text.

• La mida de la lletra de les notes, la capçalera i el peu acostuma a ser dos o
tres punts més petita que la del cos del text.

Pel que fa a la classe de lletra, es fa servir per defecte la rodona. Les altres classes
(cursiva, negreta i versaleta) es reserven per a usos específics.

Marges

Per establir els marges superior i inferior s’ha de tenir en compte si la pàgina té
capçalera i peu, i on s’ubica la paginació perquè quedi prou distància entre el cos
del text i els límits del full.

Per establir els marges dret i esquerre cal tenir present com s’han definit els
paràgrafs i l’interlineat. A més, s’ha de deixar prou espai per possibilitar el fet
de fer-hi anotacions i correccions. També s’ha de considerar si el document final
serà en paper i enquadernat, per si cal deixar una mica més de marge interior per
a l’enquadernació.

Paràgrafs i interlineat

Es recomana usar el paràgraf modern o alemany, que es caracteritza per tenir la
primera línia a caixa (no sagnada). Per tant, el començament del paràgraf següent
s’indica deixant una línia en blanc entre paràgrafs. El text convé que sigui justificat,
és a dir, amb el text alineat tant a la dreta com a l’esquerra. També es recomana
no partir paraules a final de ratlla, però si es fa, cal assegurar-se que es parteixen
correctament. Així mateix, cal deixar una línia en blanc entre el títol d’un apartat
i el seu primer paràgraf. I deixar dues línies en blanc entre l’últim paràgraf d’un
apartat i el títol del següent.

Pel que fa a l’interlineat, el document ha d’anar a doble espai, per possibilitar, com
en cas dels marges laterals, poder fer-hi anotacions i correccions entre línies.

Paginació

Per numerar les pàgines normalment s’usen xifres aràbigues. La numeració es
pot situar a la part inferior de la pàgina, a la part superior o a la lateral. Pot
estar centrada o al costat dret, ja que el document s’imprimeix només a una cara,
per facilitar-hi possibles anotacions. La numeració comença a comptar des de la
portada i acaba a l’última pàgina, incloent-hi les pàgines en blanc que hi pugui
haver.
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Capçalera i peu

La capçalera és el text que apareix a la part superior de la pàgina; en canvi, el peu
se situa a la part inferior. Són elements textuals opcionals que es consideren fora
de la part central del document.

Tant la capçalera com el peu són útils per garantir la identificació del document al
llarg de totes les pàgines, especialment si s’hi fa constar el títol (ja sigui el general o
el d’alguna de les parts) i l’autoria (nom i cognoms o denominació d’una institució,
segons el cas).

En qualsevol cas, convé tenir en compte les consideracions següents:

• La portada i les pàgines en blanc no tenen ni capçalera ni peu.

• La capçalera i el peu es componen habitualment amb el mateix tipus de
lletra que la resta del document, però en un cos més petit (dos o tres punts
menys), i convé assegurar-se que sigui llegible.

• Es recomana que el text de la capçalera i del peu no ocupin més d’una línia.

• La informació que com a mínim s’ha d’incloure en el peu de pàgina del
pla de màrqueting és la data d’impressió del document i el títol del pla.
D’aquesta manera els lectors poden controlar les pàgines en cas que hi
hagi necessitat de reemplaçar-les a causa d’alguna modificació estratègica,
tàctica o operacional.

Format dels apartats

La jerarquia de les diverses parts del text s’indica per mitjà de la numeració que
acompanya els títols de cada apartat i pel cos i la classe de lletra utilitzats. Així
mateix, cal tenir en compte algunes consideracions sobre els títols.

La numeració dels apartats acostuma a tenir les característiques següents:

• La numeració es fa mitjançant xifres aràbigues.

• Els apartats de primer nivell es numeren correlativament a partir del número
1.

• Cada apartat es pot subdividir en altres de segon nivell, que també es
numeren correlativament a partir del número 1.

• Cada subapartat es pot tornar a subdividir en un tercer nivell, i així fins al
quart nivell com a màxim.

• Les xifres representatives de cada nivell s’escriuen sense punt al final.

La jerarquia de les diverses parts d’un text també s’indica amb el cos i la classe de
lletra utilitzats en els títols, tenint en compte sempre que cal evitar un carregament
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tipogràfic excessiu (acumulació de negreta, cursiva, versaletes, etc.) i que no convé
fer servir el subratllat.

Exemple de jerarquització tipogràfica

El següent model il·lustra una possibilitat de jerarquització tipogràfica; però se’n poden fer
servir d’altres, sempre que es mantingui la sobrietat i la coherència al llarg del document i
que la claredat jeràrquica quedi marcada clarament:

1. 1. ANÀLISI DE L’ENTORN (capítol)

2. 1.1 L’entorn intern (apartat)

3. 1.1.1 Missió (subapartat)

4. 1.1.1.1 Generació de valor (sub-subapartat)

A banda del cos i la classe de lletra, convé tenir en compte algunes consideracions
sobre els títols dels apartats:

• No porten punt final. En cas que presentin puntuació interna, cal seguir les
regles generals de puntuació i d’ús de majúscules i minúscules. Per tant,
després d’un punt escriurem majúscula i després de dos punts, minúscula.
Per exemple, “L’estratègia: definició de les 4P”.

• Es recomana que s’alineïn a l’esquerra, seguint la composició del paràgraf
triat per a la resta del text.

• Han de contenir tots els articles i preposicions que siguin necessaris. En
lloc d’escriure: “Anàlisi consumidor”, cal posar: “Anàlisi del consumidor”.

• Han de ser descriptius i es recomana que siguin tan breus com sigui possible.

• Han d’anar separats del primer paràgraf del text per una línia en blanc.

Enumeracions

Les enumeracions en un document es poden fer a ratlla seguida, enmig del text o
en paràgraf a part:

• Enumeracions a ratlla seguida. En les enumeracions a ratlla seguida la
puntuació que es troba habitualment en aquests casos (coma o punt i coma)
fa que no s’hagi de fer servir la majúscula inicial. Fins i tot, en el cas que
hi hagi una marca d’enumeració abans de cada element —lletres en cursiva
o nombres seguits d’un parèntesi de tancament en rodona— no hi ha cap
motiu per fer servir la majúscula inicial, ni tan sols en el primer element
situat després dels dos punts.

• Enumeracions en paràgraf a part. Quan es fa una enumeració d’elements
disposats en paràgrafs diferents, els elements han d’anar amb minúscula
inicial quan siguin mots o sintagmes breus. Per contra, han d’anar amb
majúscula inicial si els elements de l’enumeració inclouen alguna forma
verbal, o si són molt llargs o contenen algun text explicatiu delimitat per
signes de puntuació.



Polítiques de màrqueting 52 Pla de màrqueting

Exemples d’enumeracions de base de dades de clients

Enumeració a ratlla seguida:

S’ha elaborat una base de dades de clients que conté cinc tipus d’entrades: a) nom; b)
cognoms; c) edat; d) sexe, i e) població.

Enumeració en paràgraf a part:

S’ha elaborat una base de dades de clients que conté cinc tipus d’entrades:

a) nom

b) cognoms

c) edat

d) sexe

e) població

Taules i il·lustracions

Les taules permeten sintetitzar la informació del text i presentar-la de manera
esquemàtica i ordenada. En canvi, les il·lustracions, que poden consistir tant en la
representació gràfica de dades com en figures, esquemes, dibuixos o fotografies,
complementen o exemplifiquen de manera molt visual la informació del text.

Les taules i il·lustracions s’han de presentar inserides en el text tan a prop com
sigui possible del fragment que complementen. I per afavorir-ne la llegibilitat, es
pot augmentar l’interlineat del text per sobre i per sota de les taules i il·lustracions.

Recursos per a una redacció de qualitat

A l’hora de redactar un document és important conèixer les diverses eines que es
tenen a l’abast per aconseguir textos de qualitat.

Hi ha tot un seguit de diccionaris i recursos lingüístics en línia que es poden
utilitzar, com són:

• Diccionari normatiu de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
(dlc.iec.cat).

• Diccionari de la llengua catalana (www.diccionari.cat) que ofereix, en línia,
el contingut actualitzat del Gran diccionari de la llengua catalana (GDLC)
elaborat pel Grup Enciclopèdia Catalana.

• Enciclopèdia catalana (www.enciclopedia.cat/obra/Enciclopedia/Gran-
enciclopedia-catalana), d’accés lliure, que conté les entrades i els articles
de la Gran Enciclopèdia Catalana (GEC).

• Diccionari normatiu de la llengua castellana de la Reial Acadèmia Espanyo-
la (dle.rae.es). Diccionari d’ús del castellà, que recull les expressions i els
termes més usuals. Elaborat pel grup editorial SM.

http://dlc.iec.cat
http://www.diccionari.cat/
http://www.enciclopedia.cat/obra/Enciclopedia/Gran-enciclopedia-catalana
http://www.enciclopedia.cat/obra/Enciclopedia/Gran-enciclopedia-catalana
http://dle.rae.es/?w=diccionario
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• Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (ésAdir;
esadir.cat), que és un recull dels materials elaborats al llarg dels anys pels
equips d’assessorament lingüístic de les diverses empreses de la CCMA.

• Fundéu - Fundación del español urgente (www.fundeu.es), organisme que
s’encarrega de vetllar per l’ús correcte del castellà dins els mitjans de
comunicació, assessorat per la Reial Acadèmia Espanyola.

• Diccionari de referència de la llengua anglesa moderna
(www.oxforddictionaries.com), editat per Oxford University Press.

• Diccionari de referència de la llengua anglesa actual
(www.collinsdictionary.com), editat per HarperCollins.

• Diccionari castellà-català i del Diccionari català-castellà, del Grup
Enciclopèdia Catalana. Es pot consultar mitjançant l’Optimot (ti-
nyurl.com/j4gfzjq.

• Diccionari castellà-anglès de Wordreference (www.wordreference.com/es.

• Servei de consultes en línia ofert pel Term-
catwww.termcat.cat/ca/Cercaterm. S’hi pot consultar lliurement la
terminologia catalana de qualsevol àmbit d’especialitat a partir de
qualsevol llengua (especialment català, castellà i anglès). El Cercaterm
www.termcat.cat/es/Cercaterm/Fitxes) inclou els termes de la Neoloteca,
que conté tots els neologismes tècnics i científics normalitzats en català pel
Consell Supervisor, amb la definició i les equivalències en altres llengües.

• Portal de l’Institut d’Estudis Catalans (www.iec.cat/activitats/entrada.asp),
format per diverses interfícies: una biblioteca en línia sobre obres termino-
lògiques, un motor de cerca avançada i una interfície que permet trobar
contextos d’ús de diversos termes inclosos en revistes de l’Hemeroteca
Científica Catalana (revistes.iec.cat.

2.2 Presentació del pla de màrqueting

Un cop elaborat el pla de màrqueting, aquest ha de ser lliurat a la persona o
persones encarregades de donar-li el vistiplau. Després de ser aprovat, es pot fer
públic.

Tot i que sovint el pla de màrqueting es dona a conèixer posant-lo a disposició
de l’interessat, en ocasions és necessari fer-lo públic mitjançant una presentació.
Aquesta presentació ha de ser el més atractiva possible i es recomana l’ús de
programes informàtics com Powerpoint, Prezzi o similars.

A l’hora de preparar l’exposició oral s’ha de tenir en compte que no es poden
comentar tots els apartats del document escrit, ja sigui per manca de temps, ja sigui
perquè certs aspectes no són de l’interès del públic al qual s’adreça. Per aquest
motiu, s’han d’analitzar les necessitats d’informació més rellevants de l’auditori.

http://esadir.cat/
http://www.fundeu.es/recomendacion/web-plural-webs-604/
https://www.oxforddictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://www.wordreference.com/es/
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/
http://www.termcat.cat/es/Cercaterm/Fitxes/
http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp
http://revistes.iec.cat
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Un mateix pla de màrqueting pot ser presentat de forma diferent segons a qui es
dirigeixi.

L’exposició oral és un gènere textual en què una persona desenvolupa un
tema de manera metòdica i estructurada davant d’un públic. Es tracta
d’un format relativament formal en què el més important és la voluntat de
l’emissor de transmetre, de fer-se entendre. Aquest afany didàctic requereix
tenir molt en compte l’auditori a qui s’adreça l’exposició, els coneixements
previs que té del tema, què li agradaria saber.

La presentació oral del pla de màrqueting és una forma de comunicació comple-
mentària a la presentació escrita.

2.2.1 Públic objectiu de la presentació del pla de màrqueting

La presentació del pla pot anar adreçada a diferents públics, com ara:

• El consell d’administració

• La junta general d’accionistes

• Els inversors

• Els clients potencials

• Els mitjans de comunicació

• Els treballadors de l’empresa involucrats en la implantació del pla

Generalment, però, les presentacions s’acostumen a adreçar als membres de
direcció i les persones que han de participar en la implementació del pla. En funció
d’aquests dos públics, els objectius de la presentació oral del pla de màrqueting
són els següents:

• Aprovar el pla. En aquest cas, la presentació va dirigida als directius de
l’empresa que han d’aprovar el pla.

• Generar entusiasme. Un cop aprovat el pla, cal engrescar totes les
persones que han de participar en la seva implementació, fer que creguin
en el projecte i aconseguir el suport necessari per executar-lo amb èxit.

La presentació pot variar en petits aspectes en funció del públic objectiu. Però, en
tot cas, ha de ser una presentació ràpida i adaptada a la cultura de l’organització.
L’exposició del pla no cal que entri en detalls i anàlisis profunds, perquè les
persones interessades ja reben un exemplar imprès del document i poden conèixer
els detalls concrets i la justificació de les decisions preses quan el llegeixin.



Polítiques de màrqueting 55 Pla de màrqueting

Lògicament, s’ha de realitzar una selecció acurada de la persona que exposa el
pla. Que l’exposició sigui un èxit o un fracàs depèn de la capacitat de l’orador
per preveure i suplir les dificultats de comprensió dels destinataris del missatge.
Les seves respostes han de ser precises i clares, i en tot moment ha de transmetre
realisme i confiança i generar energia i entusiasme.

2.2.2 Planificació de l’exposició

La primera estratègia que s’ha d’aplicar en l’elaboració de l’exposició és la
planificació, perquè els errors o inadequacions no es poden rectificar sobre la
marxa. Només amb una preparació prèvia és possible construir un discurs
estructurat, amb un llenguatge clar i accessible.

En planificar l’exposició, cal distingir tres aspectes clau: l’anàlisi de la situació
concreta en què es fa la intervenció, la preparació del guió del discurs i la previsió
dels suports visuals que s’han d’utilitzar.

Anàlisi de la situació

A l’hora de preparar l’exposició oral, cal fer-se cinc preguntes bàsiques:

• On? S’ha de definir la localització espacial i temporal de la intervenció.
L’entorn en què s’ha de fer l’exposició normalment és a les mateixes
instal·lacions de l’organització. En aquest cas, l’orador juga amb avantatge,
perquè es tracta d’un entorn conegut i familiar. Per tant, ha d’escollir l’espai
més adequat i habilitar-lo per a l’ocasió.

• A qui? S’ha d’analitzar l’auditori a qui s’adreça l’exposició. A diferència
del document escrit, en l’exposició oral hi ha la presència física del
destinatari del missatge, que reacciona davant del que es digui. Les persones
que reben l’exposició, ja siguin els directius de l’empresa o les persones que
implementaran el pla, són les que determinen, en darrer terme, la credibilitat
i rellevància de l’aportació. Cal tenir en compte que:

– Com més informació tingui el responsable de presentar el pla sobre
els coneixements i expectatives dels receptors, més possibilitats hi ha
de construir una exposició eficaç i de connectar-hi.

– El fet de conèixer l’auditori augmenta la seva seguretat i disminueix
l’ansietat.

– Els receptors de l’exposició poden presentar experiència i coneixe-
ments diferents. En aquest cas, perquè tothom entengui l’orador,
és aconsellable orientar l’exposició a un nivell més general que el
document escrit.

– Convé exposar de manera senzilla i clara, evitar els detalls tècnics,
definir els termes i explicar els conceptes difícils. I no s’ha d’oblidar
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una mica de redundància: repetir les idees importants fa que el públic
pugui seguir l’exposició.

• Per què? S’han de determinar els objectius de l’exposició. En aquest cas,
tenint en compte els dos objectius generals de la presentació oral comentats
anteriorment, l’equip que prepara l’exposició s’ha de preguntar quins són
els aspectes que vol que l’audiència recordi, què vol que entengui i quines
accions se n’esperen.

• Què? Es tracta de la redacció del guió. En l’elaboració del guió s’ha de
determinar l’estructura de la presentació. En aquest punt convé preguntar-
se: què s’ha de dir exactament?, què no cal dir?, com s’organitza el
contingut?, quines són les idees principals del discurs?, de quina manera
es poden transmetre millor?

• Com? S’han de considerar els recursos verbals i paraverbals, així com els
suports visuals disponibles.

Elaboració del guió

Un bon guió constitueix un veritable mapa de ruta i disposar-ne és fonamental
per aconseguir que l’exposició avanci en una direcció i no es quedi en un conjunt
d’idees disperses i mal relacionades.

Un cop s’ha analitzat la situació seguint les orientacions que es donaven al bloc
anterior (localització espacial i temporal de la intervenció, auditori a qui s’adreça i
objectius), arriba el moment d’elaborar un guió o esquema que contingui els punts
principals que es volen tractar respecte al pla de màrqueting prèviament redactat.

A més de proporcionar seguretat durant la intervenció, l’elaboració del guió
serveix per identificar el fil conductor de l’exposició, localitzar buits, mancances o
repeticions, fer èmfasi en els punts més importants i descartar les idees que tenen
poca relació amb el fil conductor.

Aquesta estructura del guió ha de seguir el següent ordre:

1. Obertura. La introducció és un dels elements clau del discurs, perquè de les
primeres frases depèn que l’auditori decideixi si val la pena seguir escoltant
o no. “Allò que comença bé ja està mig acabat”, diu un proverbi anglès. Cal,
doncs, que l’orador prepari a consciència aquesta part i eviti comportaments
que podrien influir negativament en l’auditori. L’obertura és la preparació
per al tancament. És convenient unir la frase utilitzada en l’obertura amb
la de tancament: tot i que estan allunyades l’una de l’altra, és una manera
d’ajudar l’audiència a percebre el sentit de tot el tema exposat i pot ser la
millor manera de vendre la idea.

2. Cos. El cos és la part més llarga del discurs: entre un 70 % i un 80 % del
temps disponible. El primer que s’ha de fer és analitzar els diferents punts
que es volen tractar així com també definir el nivell de detall en el qual es
vol aprofundir. L’ordre de les idees a exposar es pot decidir de les següents
maneres:
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• En sentit cronològic

• Per ordre d’importància

• Plantejant problemes i solucions

• Determinant comparació i contrast

• Exposant l’ideal versus realitat

• Determinant les funcions i beneficis

• Explicant la forma antiga i forma nova

• Descrivint els avantatges i inconvenients

• Plantejant objeccions i respostes

• Explicant cada apartat del pla, segons l’ordre lògic del document
original. (En aquest cas, s’ha de vigilar de no estendre’s massa en
detalls. El temps de l’exposició hau de ser breu i potser cal de deixar
de comentar algunes seccions del pla de màrqueting.)

3. Tancament. És el moment més important de l’exposició. Durant el
desenvolupament de la presentació oral ja s’ha d’anar preparant el camí per
al tancament, per tancar el cercle de forma conseqüent. El tancament és el
final del discurs. De la mateixa manera que la introducció es proposa captar
l’atenció i crear un clima favorable, la conclusió ha de contribuir a crear una
impressió duradora. L’últim que sent la gent és el que millor recorda. Per
tant, s’ha d’aprofitar per vendre el pla i convèncer del seu èxit d’execució.

En el moment d’organitzar les idees cal tenir en compte que l’atenció del públic
comença a disminuir a mesura que s’allarga la xerrada. Si bé és possible mantenir-
la en moments clau, és difícil conservar-la tota l’estona. Per això l’exposició ha
de ser breu i estructurada, de manera que el contingut sigui adequat a aquestes
oscil·lacions d’atenció. Per augmentar aquest interès de l’audiència el responsable
de la presentació del pla pot considerar oportú no limitar-se a reproduir el que
ja està escrit, sinó afegir-hi alguna cosa més, com ara algun exemple, analogies,
acudits ràpids i de bon gust, humor i, sobretot, educació.

Recursos comunicatius i mitjans de suport

Un cop enllestit el guió, cal decidir els mitjans que s’utilitzaran, els recursos per
aconseguir que el discurs sigui comprensible i el públic mantingui l’atenció.

Els elements no verbals i paraverbals representen el recurs més important del qual
disposa l’orador, després de la paraula. Entre els principals, val la pena destacar
els següents:

• Mirada: és l’element principal de contacte amb l’auditori. Serveix no
només per emetre informació, sinó també per recollir-ne.

• Veu: és l’instrument gràcies al qual s’emet el missatge. Aspectes com
l’entonació, la intensitat i el ritme són fonamentals per comunicar amb èxit.
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• Moviments del cos: transmeten informació sobre les actituds i emocions
del ponent, la seva energia i sinceritat. Inclouen els gestos, els moviments
de mans i extremitats, les expressions facials i les postures.

Els mitjans visuals de suport faciliten la comprensió i asseguren la retenció
del missatge. Cal preparar el material que s’exhibirà amb cura i seleccionar els
elements que es volen presentar, que no han de ser redundants ni accessoris, sinó
fonamentals per a l’exposició.

Els principals recursos visuals que es poden utilitzar són la pissarra, el retro-
projector, el vídeo i la projecció de diapositives elaborades amb programes com
PowerPoint o Prezzi i el vídeo.

Les diapositives per al document de presentació han de ser a color i han de
seguir l’estructura definida en el guió. S’hi poden incloure resums de cada secció,
utilitzant sempre paraules clau en lloc de frases, i complementar-les amb imatges
o fotografies.

Finalment, pot resultar interessant per reactivar l’atenció de l’audiència la utilitza-
ció de mostres del producte, maquetes de l’envàs, anuncis o fulletons. Fins i tot, es
pot convidar l’audiència a realitzar una degustació del producte o a experimentar-
hi. Tots aquests elements de suport poden crear un excel·lent clima de participació.

Per finalitzar aquest apartat, és inevitable llançar uns últims consells abans de la
presentació, com són:

• Practicar l’exposició i assajar-la davant del mirall i davant de l’equip

• Reduir al mínim possible la durada de l’exposició i controlar el tempo

• Utilitzar roba formal, adequada a l’acte i a la cultura de l’organització

• El vestuari és un reflex de la importància que se li dona a l’acte i l’audiència
el valora.

• Calmar-se i relaxar-se. Si es realitza una bona preparació no hi ha motius
per preocupar-se.

2.3 Un cas pràctic

A continuació us presentem un exemple de pla de màrqueting . Es tracta del
pla de màrqueting d’Olor de Cireres, un hipotètic establiment comercial dedicat
a la venda de productes d’alimentació ecològics que vol iniciar la seva activitat
a Barcelona. Algunes de dades per a l’elaboració d’aquest pla estan extretes de
fonts reals, d’altres són fruit de la invenció de l’autora.
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2.3.1 Portada

Observeu en la figura 2.1 un exemple de com hauria de ser la portada.

Figura 2.1. Exemple de portada del pla de màrqueting

2.3.2 Resum executiu

Olor de Cireres està preparant l’obertura del seu establiment de productes ecolò-
gics en un mercat relativament nou i que està creixent a un ritme considerable
en els últims anys, amb previsions de duplicar el seu creixement en els propers 5
anys. Tot i la també creixent competència d’empreses distribuïdores de productes
ecològics, és possible que Olor de Cireres aconsegueixi fer-se un forat en el mercat,
perquè la nostra oferta combina algunes característiques innovadores que aporten
valor afegit a l’establiment.

Ens dirigim a segments del mercat de consumidors individuals així com també
institucionals, aprofitant les oportunitats assenyalades amb les previsions inicials
de creixement significatiu de la demanda de productes ecològics durant els propers
anys. No obstant, el mercat pot presentar dificultats de subministrament si la
producció d’agricultura ecològica no segueix el mateix ritme de creixement de la
demanda, ja que el procés de transició de l’agricultura convencional a l’ecològica
no és immediat.

Com que Olor de Cireres ha realitzat un acurat procés de selecció de proveïdors,
hem aconseguit minimitzar els costos i el problemes de subministrament i fixar
un preu de venda al públic força raonable. Aquest fet ens permetrà arribar a una
quota de mercat i un volum de vendes que ens permetin assolir en nostre llindar
de rendibilitat en el segon any de vida de la botiga.

Des del punt de vista competitiu, establirem una estratègia de diferenciació
fonamentada en serveis complementaris i de col·laboració amb altres entitats que
aportaran un valor addicional a l’assortiment de l’establiment i completaran la
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nostra oferta global.

2.3.3 Anàlisi de la situació

Olor de Cireres és una empresa fundada recentment per part de tres emprenedors
provinents de sectors professionals com la dietètica i la nutrició, el periodisme i
la logística. Varen deixar les seves feines respectives per engegar aquest projecte
empresarial i vital, amb la intenció de crear un establiment de productes ecològics
a Barcelona. Es varen decidir per aquest sector per les grans oportunitats que
presenta i les grans perspectives de creixement.

Anàlisi externa

Les dades ho diuen tot. El sector agroalimentari ecològic està creixent en tots els
països del primer món. Si analitzem les quotes de mercat globals per països, cal
que observem les dades de la taula 2.1.

Taula 2.1. Quota de mercat de productes ecològics per països

País Quota de mercat

EUA 44%

Alemanya 14%

França 8%

Canadà 4%

Regne Unit 4%

Itàlia 4%

Suïssa 3%

Àustria 2%

Austràlia 2%

Japó 2%

Espanya 2%

Suècia 2%

Països Baixos 1,5%

Dinamarca 1,5%

Bèlgica 1%

La resta 5%

En l’actualitat, segons fonts del Ministeri d’Agricultura, el mercat nacional de la
distribució de productes ecològics a Espanya genera al voltant de 1.000 milions
d’euros, l’equivalent a l’1,5% de la despesa interior en alimentació i begudes. I les
perspectives de futur són engrescadores. Les vendes podrien arribar a duplicar-se
l’any 2020 i arribar als 2.000 milions d’euros de facturació anual.

Dins del mercat espanyol, Catalunya, tot i no ser de les principals comunitats
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productores de cultiu ecològic (està en setena posició, després d’Andalusia,
Castella-la Manxa, Extremadura, Múrcia i València), sí que és la comunitat amb el
percentatge més elevat en nombre d’empreses elaboradores de productes ecològics
i en nombre d’empreses distribuïdores.

Olor de Cireres s’ubicarà a Barcelona, al c/ Alfons XII, núm. 85, amb accés des de
la plaça Molina, que es troba entre el barri de El Putget i Farró i el barri de Galvany,
ambdós pertanyents al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Per tant, la zona primària
de cobertura del negoci seran totes aquelles persones que visquin en habitatges
pròximes a la botiga, a una distància no superior a 10 minuts caminant. De totes
maneres, optem a un públic objectiu molt més ampli, gràcies a la bona ubicació
de la botiga i al fet que també oferirem el servei de venda online, amb repartiment
a domicili.

Sabent la ubicació concreta de la botiga, passem a analitzar els aspectes concrets
de l’entorn extern.

1. Tendències de l’entorn

Les tendències demogràfiques, econòmiques, ecològiques, tecnològiques, politi-
colegals i socioculturals a tenir en consideració en el present pla de màrqueting
són les següents:

• Tendències demogràfiques. La població de la zona és majoritàriament
d’extracció social burgesa, amb el nivell de renda i el nivell d’estudis més
elevats de la ciutat (gairebé el 50% té estudis universitaris o de CFGS).
Aproximadament un 11% de la població és estrangera, amb predomini de
nacionalitats de la Unió Europea. L’índex de natalitat és superior a la
mitjana de la ciutat, com també ho és l’esperança de vida. També és un
districte de negocis, amb un pes important d’oficines i activitat comercial, i
amb una certa especialització en ensenyament i sanitat.

• Tendències econòmiques. Com que la situació econòmica del país està
millorant, això es reflecteix en un repunt del consum. El districte ha
construït al llarg del temps una xarxa de comerç de proximitat única. Els 6
barris de Sarrià-Sant Gervasi disposen d’un comerç molt ric que ofereix als
seus veïns la possibilitat d’obtenir productes d’alta qualitat a pocs carrers de
casa seva. El comerç representa el 20% de l’activitat econòmica de Sarrià i
de Sant Gervasi, que pel seu passat com a nuclis independents de Barcelona
conserven encara avui un teixit comercial proper i singular. Sarrià-Sant
Gervasi, com la resta de districtes de Barcelona, també disposa d’una oferta
variada de mercats tradicionals d’aliments i d’altres productes, com també
d’iniciatives d’impuls al comerç.

• Tendències ecològiques. La conscienciació sobre les virtuts del conreu
ecològic enfront el cultiu amb transgènics i pesticides està augmentant,
com també la necessitat dels consumidors d’alimentar-se amb productes
saludables, saborosos i de temporada.

• Tendències tecnològiques. La tecnologia en relació amb el cultiu ecològic
té 10.000 anys d’història i saviesa. Per tant, és possible produir fruita
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i verdura ecològica de forma eficient. A més, aquest sector primari ha
reactivat un sector secundari que aprofita l’última tecnologia per elaborar
productes d’alta qualitat a partir de la matèria prima orgànica.

• Tendències politicolegals. El fet de que en les últimes dècades s’hagi
produït un increment sostingut del cultiu ecològic ha provocat finalment
que, des de l’any 2007, existeixi un marc legal comunitari que estableix una
sèrie d’objectius, principis i regles bàsiques per a la producció ecològica
(Veure document adjunt Normativa d’agricultura ecològica de la Generalitat
de Catalunya).

• Tendències socioculturals. Les tendències en aquest aspecte del macroen-
torn són del tot favorables al nostre projecte. Els productes d’alimentació
ecològica estan de moda, el consumidor té més informació sobre el tema i
té la necessitat creixent de consumir-los.

2. Competència

El canal de distribució del comerç minorista d’aliments i begudes ecològics
s’organitza en quatre grans grups:

• Distribució minorista convencional

– Grans superfícies/ hipermercats

– Supermercats

– Autoserveis i discount

– Botigues tradicionals

• Distribució minorista especialitzada

– Grans botigues ecològiques

– Mitjanes i petites botigues ecològiques

– Herbolaris

– Botigues gurmet/delicatessen

– Botigues temàtiques (vinoteques, oleoteques, fruiteries, carnisseries,
forns de pa, etc.)

– Take-away, take-home, vending, etc.

– Parafarmàcies i farmàcies

– Grups de consum (centrals de compra/distribució)

• Venda directa

– Compra directa en granja o indústria (farmer market)

– Autoconsum

– Venda domiciliària des de granja o indústria

– Comerç electrònic

– Associacions de productors
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– Venda directa a restauració/càtering

• Altres formats de distribució minorista

– Fires i mercats

– Esdeveniments, demostracions i tasts

– Regal

De tot el ventall de possibilitats que els consumidors tenen per cobrir la necessitat
de comprar productes ecològics, la nostra competència més directa és a les
botigues especialitzades. D’aquestes, a Barcelona n’hi ha una cinquantena. I de
properes al nostre establiment, entre 15 i 30 minuts caminant, n’hi ha 15. Un altre
sector important de competència és la venda a domicili des de granja o indústria,
com també els comerços online. De totes maneres, considerem que el gruix de la
nostra clientela la fidelitzarem a través de la compra a l’establiment.

3. Mercat

La forma de distribució principal serà a la botiga, però també oferirem el servei a
domicili a través de comandes online o a través del telèfon.

El mercat de compra a l’establiment abastarà una zona geogràfica més petita que
el mercat de compra amb servei a domicili. El primer es limita al públic potencial
que visqui en un diàmetre d’un màxim de 30 minuts caminant des de casa a la
botiga; el segon es limita a tota la ciutat de Barcelona, què és el territori al qual
hem decidit donar cobertura a través del servei a domicili.

A més, en relació amb el mercat, podem diferenciar els tipus de mercat següents:

• Mercat de consum. Format principalment per dones, d’entre 25 i 55 anys,
de classe mitja-alta a alta i de nivell cultural elevat, preocupades per la seva
salut i la de la seva família, si en tenen. Busquen aliments ecològics de
qualitat i a un preu raonable. Les que vinguin de forma presencial a la botiga
seran persones a qui els agradi triar i remenar i poder escollir el que volen.
A més d’aquest segment, de la mateixa classe i nivell cultural, identifiquem
els homes que es cuiden i fan esport, i el segment d’avis, és a dir, persones
jubilades que es volen cuidar i tenen tot el temps del món per fer-ho.

• Mercat organitzacional. Barcelona presenta una àmplia oferta de restau-
rants de cuina ecològica, vegetarians i vegans que conformen un segon
mercat objectiu. En aquest cas, el servei a domicili pot ser de gran interès i
un avantatge davant la competència.

4. Consumidor

Les necessitats, el comportament del compra i les actituds dels dos principals
segments objectiu d’Olor de Cireres seran els següents:

• Segment dones. Les dones descrites en el punt anterior que formen el nostre
mercat objectiu són persones que tenen la necessitat/curiositat de comprar
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productes ecològics, sostenibles, de temporada i de qualitat. Busquen
un assortiment complet i variat i, alhora, exigeixen informació sobre els
productes i atenció personalitzada. La freqüència de compra, especialment
dels productes frescos, serà setmanal, tot i que una part important d’aquest
mercat pot realitzar només compres puntuals. L’actitud vers els productes
ofertats és molt positiva i presenten una mentalitat oberta de provar coses
noves, fet que pot incentivar les compres per impuls.

• Segment restaurants. Aquest segment està format per restaurants que
tenen sensibilitat per oferir els aliments més saludables i nutritius als seus
comensals. Presenten coincidències amb la visió i la missió d’Olor de Cire-
res, per tant, l’entesa pot ser fluida i enriquidora. Necessiten una capacitat
de servei elevada, tant en varietat de productes com en subministrament.
Realitzen una mitjana de dues compres a la setmana i prefereixen el servei
a domicili un cop establert un lligam de confiança.

Anàlisi interna

La visió d’Olor de Cireres es sintetitza en “Salut i sabor per a tothom”. La nostra
missió serà realitzar una recerca exhaustiva de proveïdors ecològics per poder
oferir el millor assortiment possible que ajudi les persones a assaborir aliments
que aporten felicitat de debò de forma natural, amb voluntat de regenerar el nostre
entorn i el nostre interior.

Abans de presentar l’anàlisi DAFO, analitzem els principals aspectes interns que
presenta Olor de Cireres:

• Recursos disponibles. Els tres socis han realitzat una aportació inicial de
20.000 euros cadascun. El local finalment triat és propietat de la família
d’un dels socis, fet que els ha permès fixar un preu de lloguer mensual molt
ajustat. El local disposa de 225 metres quadrats de superfície i està ubicat
en una zona amb elevat trànsit de persones i molt ben comunicada. A banda
dels socis, es contractarà dues persones dependentes. El local es dividirà en
una zona de vendes i en una zona d’esmorzars/berenars.

• Oferta. L’assortiment de la botiga inclourà les seccions de fruita i verdura,
cereals i llegums, farines, pasta i sèmoles, olis, fruits secs i llavors, carn
i peix, cafès i infusions, begudes, llet i llets vegetals, làctics i derivats,
aperitius, dietètica, condiments, pa, pastes i dolços, higiene i cosmètica.
Aquest ampli assortiment no serà gaire profund, però sí que presentarà
productes seleccionats i de qualitat en cadascuna de les opcions. A banda
dels productes de la botiga, l’establiment proposarà una carta d’esmorzars
i berenars feta diàriament amb els productes de la botiga, amb un total de 6
taules i una barra de 3 metres.

• Relacions amb els proveïdors. A causa de la complexitat que suposa
treballar amb un gran nombre de proveïdors, un dels socis, expert en
logística, ha confeccionat un sistema online de gestió de comandes i de
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relacions amb els proveïdors que permetrà reduir els terminis de subminis-
trament i establir-hi relacions de confiança i col·laboració. A més, també
confeccionarà un sistema eficient de repartiment a domicili de les comandes.
Això representarà un avantatge competitiu enfront de la competència, traduït
en una reducció de costos de distribució important.

Vegem com quedaria l’anàlisi DAFO en la taula 2.2.

Taula 2.2. Anàlisi DAFO

Anàlisi interna Fortaleses Debilitats

• Bona ubicació de la botiga • Botiga nova (manca
d’experiència)

• Sistema de gestió logística
efectiu

• Complexitat en el
subministrament dels productes

Anàlisi externa Oportunitats Amenaces

• Mercat en creixement • Manca d’informació sobre
productes ecològics

• Més consciència pel respecte al
medi ambient

• Mercat molt atomitzat

2.3.4 Segmentació, selecció del mercat i posicionament

L’objectiu d’aquest apartat és identificar els segments de mercat, seleccionar els
segments als quals ens volem dirigir i descriure quin és el posicionament que
volem aconseguir.

Segmentació

En l’apartat de mercat ja hem identificat dos mercats objectiu a considerar: el de
les dones de 25 a 55 anys i el dels restaurants.

Si segmentem el primer mercat-objectiu, el de les dones d’entre 25 i 55 anys,
podem optar per la següent segmentació:

• Dones amb fills

• Dones embarassades

• Dones sense fills

• Dones adultes

Les necessitats generals d’aquest mercat objectiu són les següents:

• Alimentar-se amb productes saludables, conreats o elaborats amb tècniques
no contaminants
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• Consumir productes saborosos, 100% naturals i de temporada

• Provar coses noves, dins de l’àmplia oferta d’aliments ecològics

• Trobar varietat i qualitat

• Respecte al medi ambient

• Proximitat

• Un punt de trobada

• Informació i formació sobre els productes ecològics

• Poder triar i remenar

• Preu raonable

• Ampli horari de botiga

• Assessorament personalitzat

• Seguretat i confiança

• De forma particular, el segment “mares” exigirà amplitud d’oferta especial-
ment en fruites i verdures i aliments per a infants de totes les edats.

En relació amb els hàbits de compra i consum, aquest mercat objectiu pot ser
consumidora/compradora de productes ecològics en diferents graus:

• Les que ho compren tot ecològic, combinen compra per necessitat i compra
per impuls.

• Les que compren ecològic només fruita i verdura, una compra de necessitat.

• Les que compren ecològic de forma esporàdica, una compra per impuls.

Els dos primers graus de compra realitzaran, com a mínim, una compra setmanal.
El tercer serà més difícil de predir, però amb aquest últim grup el que s’ha de
treballar és que passi a formar part del segon o del primer.

El mercat dels restaurants el podem segmentar de la següent manera:

• Restaurants de cuina de proximitat

• Restaurants vegetarians

• Restaurants de cuina orgànica

• Restaurants vegans

Les necessitats d’aquest mercat objectiu seran:

• Amplitud en l’assortiment



Polítiques de màrqueting 67 Pla de màrqueting

• Fiabilitat en el subministrament

• Tracte de confiança i de cooperació

• Productes de qualitat i de temporada

Els hàbits de compra, en aquest cas, seran més freqüents, com a mínim dos
cops per setmana, així com també ho serà el volum de compra. El mercat dels
restaurants tendirà a sol·licitar el servei a domicili, un cop establert el lligam de
confiança.

Selecció del mercat

En el mercat de consum individual, Olor de Cireres aposta principalment pel
segment de mares amb fills, que es volen cuidar i volen cuidar els seus de la
millor manera, alimentant-se amb aliments ecològics. El grup secundari serien les
dones sense fills, que tot i ser minoritari en percentatge són dones amb professions
lliberals o assalariades en bona posició que poden realitzar una despesa més
elevada en alimentació ecològica.

En el cas de les empreses, el mercat objectiu principal serien els restaurants
ecològics o de cuina vegana, per la seva necessitat de comprar tots els aliments
ecològics. En segona opció, hi situarem els restaurants de cuina de proximitat i
vegetarians.

Posicionament

Utilitzant la diferenciació del producte i servei, volem posicionar Olor de Cireres
com una botiga de productes ecològics per tenir cura de tota la família, amb un
assortiment ampli i de qualitat a uns preus raonables. També volem convertir
l’establiment en punt de trobada i d’esbarjo familiar, un espai acollidor on
compartir experiències i aprenentatges, respectant el que és natural. Volem ser
portadors de salut, sabors i experiències.

2.3.5 Definició dels objectius i opcions estratègiques

La visió d’Olor de Cireres es sintetitza en “Salut i sabor per a tothom”. La nostra
missió serà realitzar una recerca exhaustiva de proveïdors ecològics per poder
oferir el millor assortiment possible que ajudi les persones a assaborir aliments
que aporten felicitat de debò de forma natural, amb voluntat de regenerar el nostre
entorn i el nostre interior.

La idea inicial és obrir mercat en els barris pròxims a la botiga a través de la
venda a l’establiment. Després, fidelitzar i augmentar quota de mercat a través de
la venda per internet i donar servei a tota la ciutat de Barcelona. Per poder assolir
aquest creixement sostingut està previst obrir un magatzem als afores de la ciutat
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a partir del segon any d’activitat per poder donar el servei amb la qualitat que ens
exigim. A llarg termini, també contemplem la possibilitat d’obrir més botigues a
altres barris de Barcelona i altres ciutats de Catalunya.

Objectius de màrqueting

Els nostres principals objectius de màrqueting són:

• Aconseguir un volum de vendes el primer any de 150.000 AC, una quota de
mercat dins la ciutat de Barcelona del 5%, segons les últimes previsions
sobre el mercat.

• Generar un 30% de reconeixement de la marca/botiga dins del mercat de
consum individual i un 40% de reconeixement de la marca/botiga dins del
mercat de la restauració

• Arribar a acords de distribució sòlids amb diferents distribuïdors i produc-
tors de proximitat durant els sis primers mesos

Objectius financers

Els nostres principals objectius financers són:

• Reduir les pèrdues del primer any a menys de 45.000 AC (per la inversió
inicial de 60.000 AC) i aconseguir un 5% de beneficis en el segon any

• Aconseguir una rendibilitat anual sobre la inversió del voltant del 10%
després d’impostos durant els quatre primers anys

2.3.6 Desenvolupament de l’estratègia

Volem ser alguna cosa més que una botiga d’aliments ecològics, per tant, els punts
clau de l’estratègia inclouen:

• Amplitud en l’assortiment

• Assessorament i formació personalitzats

• Preus raonables

• Espai d’esbarjo familiar

Producte

En els punts anteriors explicàvem el concepte d’establiment i la seva oferta. Olor
de Cireres volem ser molt més que un lloc on comprar menjar ecològic. A
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través de l’espai d’esmorzars i berenars volem coordinar una agenda de xerrades
i esdeveniments d’experts on tota la clientela hi serà convidada. Per tant, és una
botiga amb esperit formador i informador, que presentarà una àmplia oferta de
productes ecològics de qualitat i a un preu raonable.

L’establiment obrirà les seves portes de dilluns a divendres de 9.30 a 14.15 i de 17
a 20.30 hores, i els dissabtes de 9 a 15 hores.

Analitzant les quotes de mercat de les diferents famílies de productes, hem decidit
incloure les següents seccions, que les presentem en ordre de més a menys vendes
esperades: fruita i verdura, llet i llets vegetals, cereals i llegums, farines, pasta i
sèmoles, cafès i infusions, fruits secs i llavors, carn i peix, olis, begudes làctics i
derivats, aperitius, dietètica, condiments, pa, pastes i dolços, higiene i cosmètica.

La distribució de les seccions en el punt de venda es farà en funció de les quotes
de mercat i les vendes esperades i s’anirà modificant en funció de les vendes reals.

Per a l’empresa és important el punt de venda, ja que al segment objectiu de mares
amb fills li agrada triar, remenar i preguntar i busca una relació de confiança. I
això és el que trobarà a Olor de Cireres.

D’altra banda, el fet de ser nous implica un control exhaustiu de l’assortiment.

Pel que fa a aspectes d’envasat i etiquetat, durant les primeres setmanes regalarem
una bossa de roba amb la primera compra, i en les compres setmanals a domicili
el producte anirà en una caixa de fusta amb el logo de la botiga imprès que es
retornarà buida en el següent lliurament.

Distribució

Els nostres plantejaments pel que fa a la distribució estan fonamentats en una
relació amb els productors i fabricants directa, procurant evitar intermediaris.
Només així podem oferir qualitat i garantia en la nostra oferta.

Pel que fa a la distribució, a banda de la venda a l’establiment, també oferirem
la venda a domicili, amb un sistema logístic informàtitzat i una flota de dues
furgonetes que ens permetrà subministrar les comandes en menys de 36 hores.

Preu

El nivell de preus de l’oferta d’Olor de Cireres es situa en una posició intermèdia
del mercat, tot i que ofereix un valor especial gràcies a l’espai d’esmorzars/bere-
nars i l’agenda formativa. El marge comercial mitjà estarà al voltant del 35%.

La següent taula 2.3 mostra alguns preus aproximats d’algunes referències del
nostre assortiment:

Taula 2.3. Exemples de preus d’articles de la botiga

Referència Preu

Beguda de civada Oatly 1 l 1,80 AC
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Taula 2.3 (continuació)

Referència Preu

Soja groga Biocop 500 gr 1,95 AC

1 kg de tomàquets 5,20 AC

1/2 dotzena d’ous 2,45 AC

Per aconseguir una òptima relació amb els nostres distribuïdors, Olor de Cireres
pagarà en un termini de 30 dies, i quan sigui requerit pel pagès, al comptat.

Comunicació

Per tal d’assolir els objectius de reconeixement de la marca/botiga fixats, es
realitzarà una campanya publicitària utilitzant diferents mitjans below the line.
També dissenyarem diferents promocions per potenciar el llançament d’Olor de
Cireres.

Algunes de les principals activitats de comunicació a realitzar seran les següents:

• Inauguració de la botiga

• Creació d’una pàgina web

• Participació activa en les xarxes socials, fonamentalment Facebook i Twiter

• Campanya de màrqueting directe

• Campanya de publicitat exterior, a través de la contractació d’opis per
orientar el trànsit cap a l’establiment

2.3.7 Pla d’acció

En aquest punt es detallaran les accions a realitzar, el moment de realitzar-les i els
responsables d’executar-les i controlar-les.

Per exemple, totes les accions a realitzar en l’obertura d’Olor de Cireres tenint en
compte que el negoci obre l’1 de març de 2016, es presenten en la següent taula
2.4 del cronograma:

Taula 2.4. Cronograma d’obertura

Activitat Mes

Condicionament de la botiga Febrer

Aprovisionament dels productes Última setmana de febrer

Creació d’una pàgina web Febrer

Campanya publicitària Març

Inauguració de la botiga Segon divendres de març
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Taula 2.4 (continuació)

Activitat Mes

Realització de targetes de fidelització A partir de l’obertura de la botiga

Participació en les xarxes socials Cada setmana de tots els mesos de l’any

Control de l’assortiment Mensual

2.3.8 Seguiment, pressupost i control

Tenint en compte que les vendes esperades durant el primer any són de 150.000
AC, el seguiment i el control es fonamentarà en la revisió setmanal i mensual de les
xifres de vendes obtingudes.

Un altre aspecte important a controlar és el de la xifra de clients i l’índex de
satisfacció, que s’avaluarà a través d’una enquesta que es realitzarà als clients que
tinguin la targeta de fidelització d’Olor de Cireres, als quatre mesos d’obertura de
la botiga. L’enquesta es repetirà a finals d’any.

També es controlaran altres aspectes com les relacions amb els proveïdors i els
índexs de preus en relació amb la competència.
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3. Seguiment i control del pla de màrqueting

L’elaboració del pla de màrqueting no tindria cap sentit sense el seguiment i el
control de totes les accions a desenvolupar per tal d’assolir els objectius marcats. I
no cal esperar la finalització de les accions per tal d’avaluar-ne resultats. Un pla de
màrqueting, com tota programació temporal d’accions, ha de ser un document viu
que permeti realitzar ajustaments i correccions durant tot el procés. El màrqueting
no és una ciència exacta, i tot i que l’avaluació del procés es fonamenta en dades
numèriques (xifra de vendes, costos, perfil dels consumidors, etc.), sempre es pot
haver errat en l’enfocament de l’estratègia o haver estat massa ambiciosos a l’hora
de fixar els objectius.

El control de màrqueting manté tots els treballadors i activitats en la direcció
correcta perquè l’organització pugui assolir els objectius previstos en el pla. Són
necessàries reunions periòdiques de control per reduir al mínim les improvisa-
cions. I sempre és millor anticipar-se als problemes amb accions proactives,
prenent mesures de sanejament.

3.1 Previsió i seguiment del pla de màrqueting

Les empreses han de fixar unes pautes estandarditzades per mesurar i avaluar
el progrés de les activitats programades i poder fer un seguiment correcte de
l’execució del pla de màrqueting. Aquest seguiment permetrà als responsables
de màrqueting estar preparats per a intervenir en el cas de necessitat.

Aquestes són les eines clau per mesurar l’evolució i el progrés de l’empresa que
s’han d’incloure en el pla de màrqueting:

• La previsió de vendes i costos a partir de la informació obtinguda de l’entorn
extern i intern

• El pressupost com a mecanisme de planificació i seguiment de les despeses

• La planificació temporal dels programes del pla de màrqueting

• Els indicadors necessaris per tal de verificar el procés

3.1.1 Previsió de vendes i costos

El pla de màrqueting ha d’incloure una previsió de les vendes i els costos durant
el període de vigència del pla. Concretament, s’ha de realitzar una previsió de
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vendes en el mercat i una previsió de vendes i costos dels productes protagonistes
del pla.

Per poder realitzar una bona previsió cal tenir en compte:

• Factors externs: com la demanda, les oportunitats o les amenaces de
l’entorn.

• Factors interns: com els objectius, capacitats o restriccions presents dins
de l’empresa.

Exemple de previsió de vendes de vehicles a Catalunya

Després d’uns anys no gaire optimistes a causa de la crisi econòmica iniciada l’any 2008,
les previsions de vendes del sector de l’automoció a Catalunya per al 2015 foren d’un
milió de turismes. Aquesta previsió, que finalment es va acomplir, es va formular tenint en
compte factors macroeconòmics com són la fortalesa de l’economia i l’activitat turística, la
millora del consum, el millor accés al finançament, però també a la incidència dels plans
d’ajut a la compra i l’esforç de les marques i concessionaris en promocions de venda i
innovacions tecnològiques aplicades al vehicle.

Una bona manera d’actuar és plantejar-se tres pronòstics de vendes i costos
diferents:

• Pronòstic per a la pitjor situació possible

• Pronòstic per a la millor situació possible

• Pronòstic per a l’escenari més probable

Només així, si es fa una previsió de vendes per sota de la real, es corre el risc de
no tenir suficient estoc o suficient personal per atendre la demanda. Per contra,
si la previsió de vendes és molt superior a la finalment obtinguda, pot conduir
l’empresa a una situació de sobreproducció i altres problemes derivats. Tenint en
compte els tres escenaris anteriors, es pot estar preparat per adaptar les actuacions
segons l’evolució futura de l’entorn.

Estratègia de penetració i estratègia de desnatat

L’estratègia de penetració és aquella que pretén augmentar les vendes en els mercats on
ja s’opera amb els productes actuals. En canvi, l’estratègia de desnatat és la que intenta
fixar el preu d’un producte nou en el nivell més alt possible, aquell que els consumidors
més interessats estarien disposats a pagar.

D’altra banda, les previsions també estan condicionades per l’estratègia de màr-
queting que es decideixi aplicar en el pla de màrqueting. Per exemple, si una
empresa pensa introduir un producte nou a través d’una estratègia de penetració,
realitzarà una previsió de vendes superior que si ho fa a través d’una estratègia de
desnatat.

Tipus de previsions

Tot i que existeixen diferències en les previsions en funció del tipus de pla de
màrqueting de què es tracta, la majoria acostumen incloure els següents tipus:
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• Previsions de vendes del mercat i dels segments: en aquest tipus de
previsió es tracta de fer una estimació de les vendes del mercat en el qual
hem decidit actuar per als propers cinc anys. Aquesta previsió ajuda a
quantificar la mida del mercat i a planificar la quota de mercat que es
vol aconseguir, així com la quota de mercat prevista per als principals
competidors. A més, també es pot elaborar una estimació de les vendes
per a cadascun dels segments de consumidors als quals s’adreça l’empresa.

• Previsions de vendes per a l’empresa: la segona previsió a fer en el pla de
màrqueting és la de determinar les vendes previstes per a cada mes de l’any
de cada producte o línia de productes dins de cada segment del mercat, tant
en unitats físiques com en unitats monetàries.

Seat i la crisi de Volkswagen

Seat va tancar l’any 2015 amb un total de 530.000 vehicles. Les previsions de creixement
per al 2016 superaven el 10%. Però per culpa de la crisi d’imatge del grup Volkswagen
per manipular el programari de milers dels seus motors, responsables del mesurament de
l’emissió de partícules contaminants, les previsions de vendes per al 2016 es van tancar a
la baixa, al voltant de 400.000 vehicles.

• Previsions de costos: a partir de la previsió de vendes dels productes de
l’empresa, el pla de màrqueting ha de reflectir la previsió del costos associats
a la producció de tot el que s’ha previst vendre. Aquesta previsió de costos
es fonamenta en les dades obtingudes de l’anàlisi de la situació actual de
l’empresa i les dades sobre la tendència de l’evolució històrica dels costos,
que es poden ajustar després d’haver elaborat el pressupost de les activitats
del pla de màrqueting.

• Previsions de vendes i de costos per a diferents canals de distribució:
aquest tipus de previsió només s’ha d’incloure en el pla quan l’empresa
comercialitza els seus productes a través de diferents canals de distribució o
diferents tipus d’intermediaris. Es tracta de realitzar una previsió de vendes
tant en unitats físiques com en unitats monetàries i una previsió de costos
de forma separada per a cada canal o intermediari. Així es pot fer una
comparativa de cada canal i prendre decisions. Un exemple d’empresa que
hauria de fer aquest tipus de previsió seria una cadena d’hotels, que ha de
preveure les vendes i els costos generats de la comercialització a través del
canal directe (ja sigui a través la pàgina web pròpia, el telèfon o la recepció)
i les vendes i costos generats a través dels diferents operadors turístics amb
els quals tingui un contracte comercial.

Totes aquestes previsions s’han de completar calculant les variacions temporals (ja
siguin mensuals, trimestrals o anuals) i les mitjanes de creixement per analitzar i
avaluar tendències. Aquesta avaluació de les tendències en les previsions permet
al responsable de màrqueting:

• Avaluar els mercats objectius del pla de màrqueting

• Fixar i revisar els objectius del pla de màrqueting
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• Distribuir els recursos entre les diferents activitats

• Avaluar les diferències entre els resultats reals i els resultats previstos

Fonts d’informació per a la previsió

Els responsables de màrqueting poden utilitzar diferents fonts d’informació per
realitzar les seves prediccions. Aquestes són:

• Fonts d’informació primàries. Per exemple, les investigacions sobre
hàbits i intencions de compra es poden utilitzar per fer previsions sobre la
demanda i l’evolució de les vendes d’un segment o d’un producte concret.
De totes maneres, s’ha de tenir en compte que com que es treballa amb
dades obtingudes a partir de les opinions dels consumidors, aquestes poden
canviar. Per tant, és important relativitzar aquestes dades i posar sentit comú
a la decisió final.

• Fonts secundàries. En aquest cas, es poden utilitzar les dades provinents
d’associacions professionals, estadístiques públiques, informes sobre dife-
rents indústries realitzats per analistes i consultors, etc. Poden ser molt útils
per realitzar estimacions de vendes i costos. Novament, el responsable del
pla de màrqueting ha de fer ús del seu sentit comú i experiència per saber
detectar l’oportunitat i qualitat de les dades.

Sobre les dades obtingudes s’hi poden aplicar tècniques estadístiques per a la
previsió de vendes. Però a més d’aquesta eina totalment objectiva, molts experts
en màrqueting opten per utilitzar també eines subjectives de previsió, com són:

• Les estimacions de la força de vendes

• L’opinió d’executius experts

• El mètode Delphi

Realitzar una previsió de vendes no és una tasca fàcil, i menys encara quan la
previsió s’ha de realitzar per a un producte nou o innovador. En aquest cas, es pot
fer una prova de llançament en un mercat més limitat i analitzar les dades de vendes
de les primeres setmanes o mesos. Si això no és possible, es poden analitzar les
dades de com van funcionar les vendes de productes similars en mercats similars.

Exemple de previsió de vendes: el cas de BikePack
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Per realitzar la previsió de vendes de la bicicleta-motxilla BikePack, una bicicleta pensada
per als senderistes que volen fer trajectes llargs amb bicicleta i convertir-la en motxilla en
els trams en què no és possible continuar amb bicicleta, es podrien analitzar les vendes de
bicicletes de muntanya o les vendes de motxilles adreçades al segment de senderistes o
alpinistes que valoren la tècnica, la lleugeresa i la resistència.

3.1.2 Planificació i seguiment del pressupost de despeses

Els pressupostos permeten distribuir els recursos disponibles de l’empresa entre
els programes i activitats de màrqueting previstos per al temps de vigència del pla
de màrqueting.

L’elaboració del pressupost permet fer el seguiment de les despeses que s’han
generat en comparació amb els costos previstos de manera fàcil i realista.

Mètodes per a la fixació del pressupost

Els mètodes per a la fixació del pressupost permeten conèixer les possibilitats que
tenen les empreses a l’hora de decidir la quantitat de diners destinada a l’execució
del pla de màrqueting. Els principals són:

• Mètode dels recursos disponibles. Es tracta de fixar la xifra pressupos-
tària que l’empresa es pot permetre després d’haver cobert altres accions
considerades més importants. Per exemple, una empresa petita acostuma a
dedicar el gruix dels seus recursos a despeses relacionades amb la producció
de béns o la generació de serveis. Per tant, destina “el que li sobri” per
realitzar accions de màrqueting. Evidentment, aquest raonament, tot i que
és molt habitual, no respon a la lògica de destinar al pla de màrqueting el
que realment és necessari per assolir els objectius del pla de màrqueting i
ignora que una despesa en màrqueting suposa una inversió per generar un
augment de les vendes.
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• Mètode del percentatge sobre vendes. En aquest cas, el pressupost del pla
de màrqueting es fixa a partir d’un percentatge sobre les vendes realitzades.
Tot i que és un mètode molt utilitzat, tampoc segueix una lògica empresarial,
ja que si baixen les vendes també ho farà el pressupost per al següent
any, en un moment en què la decisió encertada seria invertir o mantenir
el pressupost per intentar estimular les vendes.

• Mètode de paritat competitiva. Un altre mètode simple i limitat és el
d’assignar el pressupost en funció del que fixi la competència.

• Mètode basat en objectius i tasques. Es tracta de fixar el pressupost que
permeti desenvolupar totes les activitats necessàries per assolir els objectius
del pla de màrqueting. És el mètode més raonable.

Tipus de pressupostos

Un cop fixat el pressupost global, sigui quin sigui el mètode aplicat, el responsable
del pla de màrqueting ha de distribuir-lo entre les diferents activitats que s’han de
portar a terme. Segons com s’organitzi aquesta distribució, es poden generar els
següents tipus de pressupostos:

• Pressupost per cada programa de màrqueting-mix. En aquest cas, la
distribució del pressupost es fa per programes de màrqueting (producte,
preu, distribució i comunicació). Implica calcular els costos previstos en
cada programa i permet la comparació d’aquesta previsió de costos amb
les despeses i resultats que finalment generarà cada concepte, estimulant la
responsabilitat en la gestió de cadascun dels implicats.

• Pressupost per segments o per mercats. Aquest tipus de pressupost
implica distribuir la inversió entre els diferents segments als quals s’adreça
l’empresa, fent visibles aquells segments del mercat als quals costa més
servir i i aquells segments més rendibles per a l’empresa.

• Pressupost per àrees geogràfiques. Repartir el pressupost per àrees
geogràfiques permet centrar l’atenció en els costos de màrqueting de cada
zona i fer comparatives en relació amb les despeses i els ingressos.

• Pressupost per divisions o productes. Aquesta distribució permet als
directius i product managers realitzar un seguiment de l’àrea o del producte
del qual són responsables, comparant despeses i detectant problemes i
oportunitats.

• Pressupost global de màrqueting. Aquest tipus de pressupost pot utilitzar
qualsevol dels pressupostos anteriors, mostrant les despeses distribuïdes
per mesos i un resum anual. També pot incloure informació sobre els
marges bruts i nets, juntament amb altres indicadors derivats de les vendes
i despeses previstes.
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3.1.3 Planificació temporal dels programes del pla de màrqueting

La planificació temporal i els cronogrames ajuden l’empresa a definir l’evolució
temporal de les activitats a realitzar en cadascun dels programes i a coordinar
la seva execució per poder evitar conflictes i poder avaluar el procés. Tothom
implicat ha de saber quina és la seva responsabilitat, què ha de fer i quan ho ha de
fer.

Un cronograma és la descripció de les activitats d’un projecte en relació
amb el temps durant el qual es desenvoluparan, cosa que implica, primer
de tot, determinar amb precisió quines són aquestes activitats a partir dels
aspectes tècnics presentats en el projecte. D’acord amb els recursos, el temps
total i l’equip humà amb què es compta, es calcula per a cada una de les
activitats el temps durant el qual hauran de ser desenvolupades.

El primer que s’ha de fer és un llistat de totes les activitats que s’han de portar a
terme per assolir els objectius del pla de màrqueting i, posteriorment, assignar a
cada activitat la data d’inici i de finalització. També s’ha d’assignar un responsable
de la supervisió i desenvolupament de cadascuna de les tasques.

Com més precisió en els temps assignats a cada tasca, millor serà el seguiment i
control que se’n podrà fer.

3.1.4 Indicadors de l’evolució del pla de màrqueting

Un indicador és una forma d’identificar els mecanismes que es porten a terme per
aconseguir els resultats esperats. Ha de ser una mesura sistemàtica i permanent
que permeti detectar problemes i aplicar mesures correctores al més aviat possible.

Exemple d’indicadors per a una botiga en línia

En l’elaboració d’un pla de màrqueting d’un negoci en línia els indicadors que poden ajudar
a mesurar si els resultats obtinguts van en la direcció de la missió de l’empresa i dels
objectius que s’han d’assolir poden ser els següents:

• Compte de resultats mensual. És a dir, els ingressos menys les despeses

• Nombre de visites al web

• Ràtio de conversió. És a dir, les vendes generades dividides entre el nombre de visites i
multiplicades per cent, per expressar un percentatge

• Productes més venuts

• Taxa d’abandonaments del carret de la compra. Dit d’una altra manera, compres
interrompudes

No és necessari que cada activitat planificada en el pla de màrqueting tingui
un indicador que la controli. Només l’han de tenir les activitats que afectin
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més directament els resultats i que permetin a l’empresa avançar en la direcció
estratègica definida.

Els indicadors més útils són aquells que s’ajusten millor a la missió de l’empresa,
els objectius del pla de màrqueting, la fidelització dels clients, l’evolució de les
vendes i els aspectes importants per a l’empresa.

Definició dels indicadors

El procediment de definició dels indicadors consisteix a concretar els paràmetres,
a partir dels objectius del pla de màrqueting, que permetin quantificar resultats
periòdics i tendències.

Evidentment, per a la determinació dels indicadors s’han de tenir en compte els
objectius de màrqueting. En la taula 3.1 hi ha alguns exemples d’indicadors per
al control dels objectius de màrqueting.

Taula 3.1. Exemples d’indicadors per al control dels objectius de màrqueting

Objectiu de màrqueting Indicador

Captació de nous clients Determinar la quantitat o el percentatge de clients
nous per mes, trimestre o any

Retenció de clients Determinar la quantitat o el percentatge de clients
que continuen comprant durant un període
determinat

Augment de la satisfacció dels clients Determinar el percentatge de clients que es
consideren satisfets o molt satisfets amb l’empresa

Augment de la distribució Determinar el percentatge de relacions establertes
amb nous intermediaris i agents dins dels canals de
distribució en un període concret

Augment de la quota de mercat Calcular les vendes totals de l’empresa en unitats
físiques i en unitats monetàries dividides per les
vendes totals del sector

Acceleració del procés d’acceleració de la introducció
de nous productes

Determinar el temps mitjà necessari per introduir un
producte nou en el mercat

Acceleració de la gestió de les comandes Determinar el número de dies necessari per
processar una comanda i enviar el producte

Quant als objectius financers, en la taula 3.2 hi ha alguns exemples d’indicadors
útils en l’elaboració del pla de màrqueting.

Taula 3.2. Exemples d’indicadors per als objectius financers

Objectiu financer Indicador

Augment del volum de vendes Calcular les vendes setmanals, mensuals, trimestrals
o anuals en unitats monetàries

Augment de les vendes dels productes Calcular les vendes setmanals, mensuals, trimestrals
o anuals en unitats monetàries per a cada producte

Millora de la productivitat dels canals de distribució Comparar les vendes i els costos per cada canal en
un període concret

Millora de la rendibilitat Calcular el marge net i el marge brut per productes,
per canals de distribució, per segment, per
consumidor..., en un període de temps
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Taula 3.2 (continuació)

Objectiu financer Indicador

Consecució del llindar de rendibilitat Calcular el número de setmanes o mesos necessaris
perquè els ingressos s’equiparin amb els costos i
comencin a haver-hi beneficis

Una altra manera de determinar alguns indicadors útils és a partir de l’observació
del comportament de compra del client. En la taula taula 3.3 hi ha alguns exemples
d’aquest tipus d’indicadors.

Taula 3.3. Exemples d’indicadors basats en el comportament de compra del consumidor

Comportament Indicador

Descobriment del producte per part del client Mesurar el coneixement del client sobre el producte i
els productes de la competència

Obtenció o ampliació d’informació sobre el producte Comptar el nombre de catàlegs lliurats, consultes
rebudes, visites a l’establiment, subscripcions a una
revista informativa, etc.

Desenvolupament d’una actitud positiva cap al
producte

Mesurar les actituds del consumidor cap al producte i
els productes de la competència

Prova del producte Mesurar el nombre de persones que reben mostres
del producte

Mesurar les vendes realitzades per segment o
producte

Satisfacció Mesurar la satisfacció del client a través d’enquestes

Fidelització Mesurar la taxa de retenció de clients, el volum o la
freqüència de compra

En el cas del màrqueting en línia, alguns dels indicadors que es poden tenir en
compte estan recollits a la taula 3.4.

Taula 3.4. Exemples d’indicadors per al màrqueting en línia

Indicador Activitat objecte del
mesurament

Comentaris sobre l’indicador

Consultes Nombre de vegades que
s’accedeix als fitxers d’un web

Indicador molt genèric de la
popularitat del web

Impressions Nombre de vegades que es
presenta un anunci

Una pàgina pot incloure múltiples
anuncis i, per tant, pot generar
múltiples impressions

Pulsacions Nombre de vegades que un client
clica sobre un anunci per obtenir
més informació

Indicador lligat a l’interès mostrat,
però no ha d’estar directament
lligat a les vendes

Visites Nombre de vegades que
s’accedeix a una determinada
pàgina web

No se sap quants usuaris
repeteixen la visita

Durada Temps de permanència d’un
usuari en una pàgina

Indicador de l’atractiu d’una
pàgina

Entrades i sortides Pàgines on entra i surt l’usuari
dins d’una mateixa adreça web

Indicador de les pautes d’ús de la
informació dins del web

Registres Nombre de persones que es
registren com a usuàries d’una
adreça web

Indicador d’un interès més gran
que permet comunicació
bidireccional
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Taula 3.4 (continuació)

Indicador Activitat objecte del
mesurament

Comentaris sobre l’indicador

Transaccions Nombre de persones que
realitzen una compra o una
descàrrega d’informació

Els indicadors concrets varien
segons els objectius

A més, quan es tracta de vendes personals, per tal de mesurar el procés de venda
es poden utilitzar els indicadors següents:

• Nombre de sol·licituds rebudes

• Nombre de presentacions de vendes realitzades

• Nombre de licitacions acceptades

• Nombre de persones interessades que han passat a ser clientes

• Nombre de comandes rebudes

Finalment, si la venda es produeix a través d’intermediaris, es pot mesurar la
productivitat del canal utilitzant els indicadors següents:

• Quantitat de clients o vendes generades per canal o intermediari

• Costos i beneficis per canal o intermediari

• Rapidesa en el lliurament de les comandes

• Percentatge de trencaments d’estoc

Utilització dels indicadors

Els indicadors que finalment se seleccionin han de ser útils per analitzar la infor-
mació realment important i, sobretot, han de servir per poder prendre decisions
encertades per assolir els objectius del pla de màrqueting.

Un indicador es pot descartar quan l’empresa:

• No té suficient pressupost per poder mesurar l’indicador. Seria el cas d’una
empresa que vulgui utilitzar les actituds dels consumidors envers el producte
com a indicador, però que no tingui suficient pressupost per portar a terme
una investigació amb base científica.

• Considera que un indicador, tot i ser molt fàcil de mesurar, no és prou fiable
a l’hora de prendre decisions. Per exemple, per avaluar el comportament
de compra dels client en una botiga en línia es pot descartar l’indicador
que mesura el nombre de consultes a una web a favor de l’indicador dels
registres o de les transaccions, perquè aquests dos últims es consideren més
adequats.
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• Detecta que s’està abusant de l’ús d’indicadors. Per exemple, es pot donar el
cas que una empresa redueixi el nombre d’indicadors davant de les queixes
dels treballadors, que han de dedicar un temps excessiu a registrar els
mesuraments de tots els indicadors en lloc d’ocupar-se d’oferir un bon servei
al client.

Els resultats dels indicadors són més ben valorats pels responsables de màrque-
ting en funció dels aspectes següents:

• Comportament dels indicadors amb relació als resultats previstos. Per
exemple, si l’indicador és el volum de vendes per segment de mercat, el
responsable del pla de màrqueting ha de comparar els resultats de les vendes
reals, en el segment escollit i per a un període, amb les vendes previstes en
el mateix període.

• Comportament dels indicadors en relació amb els resultats històrics. Se-
guint el mateix exemple, si l’indicador és el volum de vendes per segment,
el que fa el responsable de màrqueting és comparar el resultat de l’indicador
amb els resultats històrics de vendes, en el mateix període i del mateix
segment, dels exercicis anteriors per comprovar si hi ha tendències a la baixa
o a l’alça o comportaments anormals.

• Comportament dels indicadors amb relació als resultats comparatius de la
competència o del sector. En aquest cas es tracta de comparar resultats de
l’indicador amb els obtinguts per la competència o pel sector industrial del
qual es forma part, sempre que es disposi de les dades. Aquesta comparació
pot ajudar a avaluar les fortaleses i les debilitats enfront de la competència.

• Comportament dels indicadors en relació amb les influències ambientals.
En aquest punt es tracta d’interpretar els resultats de l’indicador dins del
context en el qual s’ubica l’empresa. En aquest sentit, un augment de les
vendes en un segment es pot explicar per un període d’expansió econòmica.
Per contra, un descens de les vendes es pot explicar per un context amb
problemes d’escassetat de matèries primes.

Quant a la utilització dels indicadors, només queda apuntar que el seu seguiment
es pot fer de forma mensual, setmanal, diària o minut a minut. Però no és tant la
freqüència amb què es mesuren els indicadors, sinó el profit que es treu d’aquesta
mesura. Els indicadors, a banda de permetre fer un seguiment dels programes
i activitats del pla de màrqueting, són una eina molt preuada per a la presa de
decisions i per aplicar accions correctores quan els resultats no són els esperats.

3.2 Control de l’execució del pla

El control de l’execució del pla és la part final de l’elaboració del pla de
màrqueting. En aquest apartat només queda planificar la manera com l’empresa
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controlarà l’execució del pla. És a dir, com es pot estar segur que tant la feina
dels treballadors com les activitats s’estan portant a terme segons les directrius del
pla de màrqueting.

3.2.1 Tipus de control

Hi ha quatre tipus de control que s’han de planificar en el pla de màrqueting. El
procés en cadascun és sempre el mateix, podeu veure’l a la figura 3.1.

Figura 3.1. Procés de control del pla de màrqueting

Control anual del pla

Aquest primer tipus de control del pla de màrqueting s’utilitza per avaluar el
progrés i els resultats derivats del pla de màrqueting de l’any actual, suposant
que cada any es formulin plans de màrqueting nous.

Aquest tipus de control abasta les dimensions següents:

• Mesures per avaluar l’eficàcia global. Aquestes mesures són les vendes
totals, la quota de mercat, el cost de les vendes i els resultats financers
globals. Per exemple, les empreses constructores d’habitatge es fixen
especialment en les vendes trimestrals d’habitatges i la quota de mercat,
interpretant aquesta informació en el context dels resultats totals del sector
i considerant a la vegada les influències de l’entorn. Aquestes mesures
ajuden també a avaluar quines són les forces de l’empresa en relació amb la
competència.

• Resultats orientats a aconseguir els objectius del pla de màrqueting.
Concretament, els directius de màrqueting se centren a examinar la manera
com certs departaments o divisions de l’empresa tracten d’assolir els
objectius marcats. Per exemple, una cadena de moda tèxtil fixa objectius en
el pla de màrqueting tant a nivell general com per a cadascuna de les seves
botigues, per després mesurar i comparar els resultats setmanals, mensuals
i anuals obtinguts amb els resultats d’altres anys.
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• Resultats dirigits a assolir els objectius i estratègies del màrqueting-
mix. Es tracta d’un control a més llarg termini. El realitzen especialment
els responsables d’una línia concreta de productes, comparant mesures
i indicadors de diferents anys i realitzant informes sobre les tendències
observades.

Control de la rendibilitat

Aconseguir unes vendes per sobre de les previstes no és garantia d’èxit. Si vendre
per sobre de les expectatives no és rendible per a la companyia pot ser que hagi
d’acabar tancant. El control i la comparativa de dades al llarg del temps d’aspectes
com la recuperació de la inversió, els beneficis, les pèrdues mensuals, els marges
bruts o els marges nets pot permetre al responsable de màrqueting descobrir
fortaleses o debilitats i identificar a temps possibles problemes i oportunitats.

Exemple de control deficitari: la manca d’estoc en el llançament

Durant les setmanes prèvies al llançament de les ulleres de realitat virtual Oculus Rift es
va produir una crisi per manca de components sense precedents i la marca va ser incapaç
de donar cobertura a l’alta demanda del producte.

S’havien creat gran expectatives en el mercat i molts usuaris havien fet la reserva de les
ulleres amb antelació, fins i tot amb el pagament per endavant.

Es va informar que el retard en l’entrega de les comandes seria de mesos, fet que
va provocar el pànic entre els jugadors de videojocs, que van manifestar el seu
descontentament a través de les xarxes socials.

La manca d’estocs es va produir perquè l’empresa no s’havia preparat per a una demanda
tan elevada.

Control de la productivitat

Mitjançant el control de la productivitat s’avalua si les accions del pla de màrque-
ting s’estan realitzant de forma eficient.

Es pot millorar l’eficiència amb accions com les següents:

• Accions portades a terme per la força de vendes

• Accions promocionals

• Accions de comercialització

• Accions logístiques

• Accions de la direcció de productes

El que es pretén amb aquest control és millorar la productivitat mitjançant la
reducció de costos o l’eliminació d’accions innecessàries que no comprometin
la satisfacció dels clients o altres objectius prioritaris de l’empresa. De fet, un
augment de la productivitat de l’empresa provoca de forma directa una satisfacció
més gran dels clients.



Polítiques de màrqueting 86 Pla de màrqueting

Exemple de control efectiu: Mercadona i la figura de l’interproveïdor

Durant els anys 90, Juan Roig va crear la figura dels interproveïdors, que són fabricants
amb els quals l’empresa signa un contracte de per vida com a subministradors de les
seves marques pròpies i amb els quals s’ajusten més els costos. Mercadona assegura a
aquests proveïdors un determinat volum de compres a canvi que acceptin unes regles
molt estrictes i una reducció de marges amb l’objectiu d’abaratir el producte al màxim.
D’aquesta manera, es proposen innovacions que milloren la productivitat en els processos
de producció i d’emmagatzematge, com per exemple la reducció d’aire en els paquets de
cereals i fruits secs, el canvi d’envasos de vidre de les espècies per envasos de plàstic,
l’eliminació d’etiquetes duplicades i tintes en el vi i l’oli, o l’eliminació del setinat de l’envàs
del brics de llet.

Amb totes aquestes innovacions, la cadena de supermercats estalvia cada any 500 milions
d’euros.

Control estratègic

Mentre que el control anual, el control de la rendibilitat i el control de la
productivitat es fan de forma mensual, el control estratègic es pot fer una o
dues vegades l’any, és a dir, a mitjan i al final del desenvolupament del pla de
màrqueting. El que es pretén amb el control estratègic és avaluar l’eficàcia de
l’empresa en les àrees clau següents:

• Gestió i desenvolupament de les funcions de màrqueting

• Relacions amb els clients

• Responsabilitat social relacionada amb aspectes de caràcter ètic

Vegem, a continuació, cadascuna d’aquestes àrees clau.

1. Control de la gestió de màrqueting

Per avaluar les funcions de màrqueting, és a dir, si les coses s’estan fent bé
i si s’estan prenent les decisions correctes, és primordial fer una auditoria de
màrqueting.

Una auditoria de màrqueting és una anàlisi detallada i sistemàtica de les
capacitats i resultats de màrqueting.

Els resultats de l’auditoria permeten detectar els punts forts i els punts febles
de l’empresa sobre aspectes relacionats amb el màrqueting. Dins del pla de
màrqueting s’ha d’incloure un resum de l’auditoria, en l’apartat d’anàlisi interna.

Els aspectes a tenir en compte per planificar l’auditoria de màrqueting són els
següents:

• Estratègia de màrqueting. S’ha de comprovar que:

– La missió de l’empresa se centri en el mercat i en les necessitats dels
consumidors.
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– La missió estigui ben establerta i s’utilitzi com a base de la planifica-
ció.

– Els objectius estiguin relacionats clarament amb la missió.

– Les estratègies i objectius siguin adequats tenint en compte els aspec-
tes macro i microambientals.

– Els programes i les accions de màrqueting estiguin relacionats amb
l’estratègia i la missió de l’empresa.

– Tot l’equip de treballadors del departament de màrqueting entengui
l’estratègia de l’empresa i tingui les habilitats i els recursos necessaris
per a portar-la a terme.

• Operacions de màrqueting. S’ha d’analitzar si:

– L’organització disposa d’un sistema d’informació eficaç i si la informa-
ció està disponible per a tots els responsables que prenen decisions.

– L’empresa té un sistema d’intel·ligència de màrqueting efectiu que
permeti avaluar els avenços de la competència o de l’entorn extern.

– L’empresa disposa d’un sistema de gestió eficient i eficaç d’avaluació
de:

∗ Els nous productes i la cartera de productes en general
∗ La política de preus
∗ Les relacions amb la cadena de subministrament
∗ La política de comunicació i promoció
∗ La força de vendes i els processos de venda

• Relacions amb els agents. Per retroalimentar la informació rebuda i
millorar les accions de màrqueting, cal observar els punts següents:

– Efectes que les polítiques de màrqueting tenen sobre els clients.

– Percepcions que tenen els clients sobre l’empresa i la marca, especial-
ment en comparació amb la competència.

– Grau de satisfacció del client i la seva evolució.

– Existència d’algun sistema que permeti descobrir les causes de pèrdu-
es de clients.

– Com es transmet la informació sobre les percepcions i reaccions a
altres grups relacionats amb l’empresa.

• Resultats de màrqueting. Les qüestions que s’han de plantejar a l’auditoria
són:

– Què fa l’organització quan els programes i les activitats de màrqueting
no assoleixen els objectius fixats amb antelació.

– Com es fa la diagnosi dels problemes per tal de reconduir-los.

– Com es determina que la recuperació de la inversió en màrqueting s’ha
assolit.

– Com actua la direcció davant de fets o esdeveniments imprevistos que
puguin estimular o perjudicar els resultats de màrqueting.
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2. Control de les relacions amb els clients

Els clients i el seu manteniment són una qüestió vital per a l’empresa. En
l’avaluació de les relacions amb els clients, el pla de màrqueting ha de contemplar
els aspectes següents:

• Tendències anuals en la captació de nous clients

• Retenció dels clients actuals

• Queixes dels clients

• Nivells de satisfacció dels clients

• Percepcions dels clients

Les fonts d’informació per obtenir aquestes dades acostumen a ser:

• Registres interns de l’empresa

• Enquestes a consumidors

• Mecanismes de retroalimentació, que serveixen com a indicatius de les
actituds i la satisfacció dels clients, com per exemple les bústies de queixes
o suggeriments.

Comparant els resultats de les fonts d’informació al llarg del temps, es pot observar
en quins aspectes calen millores i quins s’han de reforçar. Aquests resultats
s’han d’avaluar amb una antelació de dotze mesos i tenint com a referència els
paràmetres clau següents:

• Cost de l’adquisició i retenció del client

• Productivitat de les accions

• Nivell de satisfacció del client

3. Control de la responsabilitat social i avaluació ètica

Els clients valoren, cada cop més, el compromís social i la responsabilitat ètica
de les empreses. Per això les empreses han de guanyar-se la confiança dels seus
clients adquirint els compromisos següents:

• Protecció del medi ambient

• Comportaments ètics cap al client, proveïdors, inversors, treballadors i
altres agents

• Suport a les comunitats locals
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Per mesurar el resultat de l’empresa en relació amb qüestions ètiques i socials
s’han d’aplicar mesures de caràcter anual i s’ha de demostrar transparència i
informar de les dades a la direcció de l’empresa, però especialment cal fer
comunicats públics de com s’està gestionant aquest aspecte tan sensible per a
l’opinió pública.

Exemple de referent europeu de banca ètica i sostenible: Triodos Bank

Triodos Bank és un banc europeu independent, fundat el 1980, que promou una renovació
del sistema financer a través d’un model de banca amb valors. Una entitat que utilitza
el diner dels seus estalviadors i inversors per donar préstecs a empreses i projectes de
l’economia real i a sectors socials, culturals i mediambientals. A més, és transparent amb
l’ús del diner.

Aquesta filosofia li ha permès fer-se un espai en un mercat molt saturat.

3.2.2 Avaluació del procés i control de l’execució del pla

El control del pla de màrqueting permet:

• Comprovar que les coses funcionen segons les previsions.

• Prendre les decisions correctes en funció de la informació obtinguda.

El desenvolupament del control del pla de màrqueting ha de partir dels objectius
fixats per a cada estratègia o programa del pla de màrqueting i ha de seguir els
següents passos:

1. Formular una sèrie d’indicadors que permetin la mesura dels resultats de
forma periòdica i la comparació dels resultats obtinguts amb els estàndars
preestablerts.

2. En cas d’haver-hi diferències, analitzar-ne les raons i fer una diagnosi.

3. Si no s’assoleixen els mínims previstos, prendre les mesures correctives,
fent els ajustos necessaris o executant el pla de contingència previst.

Fixació dels estàndards i del moment del mesurament

Tenint com a punt de partida els objectius fixats en el pla de màrqueting, els
resultats obtinguts durant i al final de l’execució del pla han de comparar-se
amb unes xifres o intervals de mesurament estàndards que hagin estat definides
en els pressupostos destinats als plans de màrqueting, prediccions, indicadors i
cronogrames.

Exemple comparació de xifres previstes i reals

L’empresa X està executant un pla de màrqueting de llançament d’un nou producte
anomenat Noux. El pressupost de màrqueting s’ha elaborat a partir d’unes vendes
mensuals de 2.000 unitats, a un preu mitjà de 50 AC i un cost mitjà de 30 AC. Al final de



Polítiques de màrqueting 90 Pla de màrqueting

cada mes l’empresa haurà de comparar les vendes reals obtingudes amb les 2.000 unitats
previstes.

Suposem que en el primer mes l’empresa ven 900 unitats de producte, el segon mes
en ven 1.200, i el tercer mes, 1.150. Si comparem aquests resultats amb els previstos
(2.000 u.) està clar que s’han de prendre mesures per incrementar les vendes mensuals,
ja sigui rebaixant el preu del producte, millorant la seva distribució o aplicant algun tipus de
promoció. Aquest control pot ser trimestral, mensual, setmanal o, fins i tot, diari, depenent
de l’empresa o del sector en el qual es mou.

Independentment de la missió de l’empresa o de les característiques de la indústria,
la clau consisteix a trobar mesures i indicadors que permetin a l’empresa disposar
del temps suficient per poder diagnosticar els resultats i fer els canvis pertinents
per mantenir-se en el nivell dels objectius i previsions fixades.

Diagnosi dels resultats

En la comparativa dels resultats obtinguts amb els resultats previstos, s’han
de diagnosticar diferències significatives per damunt o per sota del planificat.
Per aconseguir-ho, els responsables del pla de màrqueting han de comparar els
resultats obtinguts amb els resultats recents, els resultats històrics i els resultats de
la competència.

A més, en aquest moment de diagnosi és molt important tornar a tenir en compte
els factors de l’entorn, tant l’extern (moviments de la competència, variacions
inesperades de l’economia) com l’intern (canvis en el personal, en el finançament
o en la tecnologia). Tots els nous esdeveniments poden afectar de forma profunda
i directa els resultats de màrqueting. Evidentment, hi ha aspectes que estaran fora
del control de l’empresa. Tot i això, els responsables de màrqueting poden afrontar
la situació i, si cal, prendre mesures difícils però encertades, com per exemple
retirar un producte del mercat.

Adopció de mesures correctores

Quan els resultats no són els esperats, l’empresa pot aplicar dos tipus de mesures:

• Afegir alguna acció o modificar el programa previst. Per exemple, si
una campanya de màrqueting directe no està incentivant les vendes com
s’esperava, es pot afegir una acció de telemàrqueting per tal de poder assolir
els objectius marcats.

• Canviar els valors dels objectius del pla de màrqueting. Tornem a
l’exemple de la companyia Seat. Suposem que les vendes reals estan sent
superiors a les previstes en els objectius del pla anual vigent. Les causes
d’aquest repunt no esperat es poden trobar en una millora generalitzada
del sector per un repunt de l’economia. En aquest cas, els responsables
de màrqueting de Seat poden decidir revisar les seves previsions de vendes
i canviar els seus plans amb l’objectiu de produir un major nombre de
vehicles.
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Les accions correctores suposen l’últim pas del procés de control del pla de
màrqueting. Però són, alhora, el primer pas per retroalimentar l’inici del cicle
del pla de màrqueting del següent any. La planificació ha de ser inesgotable si no
es vol desaprofitar cap oportunitat, a la recerca de la millora constant.

3.2.3 Preparació dels plans de contingència

Els plans de contingència són alternatives d’actuació davant de situacions
d’emergència que guien l’empresa cap a la consecució dels objectius del pla
de màrqueting quan algunes de les estratègies o programes originals pateixen
alteracions degudes a determinades forces de l’entorn que no és possible
controlar.

Per exemple, quan es produeix un robatori de cable a la xarxa ferroviària, la
companyia que gestiona el servei hauria de tenir un pla de contingència per tal
de seguir donant servei de qualitat als seus usuaris. És a dir, un pla d’actuació
alternatiu davant una situació de crisi.

Per regla general, els responsables de màrqueting acostumen a preparar plans de
contingència per fer front a situacions d’emergència, com ara:

• Parades en el sistema informàtic

• Interrupcions d’energia elèctrica perllongades

• Desastres naturals

• Bancarrota inesperada d’un dels proveïdors o clients més importants

• Contaminació o qualsevol altre desastre mediambiental

• Errada greu en algun programa o estratègia del pla

• Guerra de preus o qualsevol altra reacció competitiva extrema

• Actes criminals, de sabotatge o terroristes

Tot pla de màrqueting ha d’incloure el seu pla de contingència i revisar-lo i
actualitzar-lo de forma periòdica per estar segur que pot servir per fer front a una
situació d’emergència. Quan es prepara un pla de contingència s’han d’analitzar
les opcions de l’empresa, les prioritats i els recursos, per definir les estratègies de
contingència que minimitzin l’impacte dels problemes i permetin recuperar-se al
més aviat possible. L’experiència de situacions anteriors és un punt fort a l’hora
d’elaborar els plans de contingència immediats.

Els aspectes a considerar a l’hora de dissenyar el pla de contingència del pla de
màrqueting són els següents:
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• Els desastres o situacions d’emergència que poden paralitzar les operacions
o afectar les instal·lacions o la capacitat de donar servei al client.

• Les funcions, sistemes i llocs concrets que podrien resultar afectats.

• Les comunicacions que s’haurien de transmetre i els responsables de
notificar-les.

• Les mesures de precaució per minimitzar els efectes d’una emergència.

• Els passos que cal fer per restaurar la normalitat i els seus responsables.

• L’estratègia de comunicació de crisi, que determini quan comunicar-se amb
clients, inversors, treballadors, autoritats, mitjans de comunicació i altres
agents i qui ho ha de fer.

Exemple de pla de contingència: Mobile World Congress Barcelona

Durant la celebració del Mobile World Congress de Barcelona de 2016 l’Ajuntament de
Barcelona no només va haver de gestionar l’onada de visitants que acollia el congrés, sinó
que també va haver d’enfrontar-se a una vaga. En les edicions anteriors la vaga dels
treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona ja havia estat una amenaça real, tot
i que s’havia pogut evitar amb negociacions d’última hora. En l’edició de 2016 la negociació
no va permetre un acord i es va produir la primera vaga de transport públic durant el congrés
mundial de la telefonia mòbil.

Com a pla de contingència per assegurar que els assistents al Mobile hi poguessin
assistir “ràpidament”, l’associació que organitzava el MWC, el GSMA, va habilitar autobusos
llançadora. Hi va haver un servei des de i fins al recinte firal de la Gran Via, amb quinze
punts de recollida a tota la ciutat. Un altre element que va facilitar la mobilitat de la ciutat va
ser que tots els taxistes van poder treballar aquells dies sense restriccions. La liberalització
del taxi es va produir de dilluns a dijous, de les sis de la tarda a les sis de la matinada.
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