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Et presentem el segon “Quadern de mercats municipals”. Una nova eina formativa, pràctica i dinàmica que 
vol ajudar-te a diagnosticar l’estat actual de la teva parada així com poder executar propostes de millora. 

Si t’hi animes, tot seguit, t'expliquem con funciona el quadern i quines són les seves característiques.

1. Com llegir i fer ús d’aquest Quadern

Els “Quaderns de mercats” constitueixen
una nova eina de formació dirigida als
paradistes dels mercats municipals d’arreu
de Catalunya.

Aquest primer “Quadern de mercats” se
centra en aquells elements que poden
contribuir a que una parada de mercat tingui
èxit.

Ens referim a aspectes que van des de la
definició del tipus de clientela a qui ens
volem dirigir, els elements de millora de la
imatge de la nostra parada, i fins a quines
són les claus que poden fer que fidelitzem a
la nostra clientela.

Presentació  

Pel que fa a la lectura d’aquest Quadern,
incorpora els següents recursos:

• Conceptes bàsics i definicions que
descriuen els principals elements a tenir
en compte.

• Exemples pràctics que complimenten
l’exposició teòrica dels conceptes.

• L’espai “Per saber-ne més”, que permet
ampliar informació bibliogràfica.

• Els “Punts de reflexió”, un espai per a fer-
vos pensar sobre aquelles accions que
podeu portar a terme a la vostra parada.

• El “Temps de pràctica”, un apartat on el
lector pot posar a prova els conceptes
apresos.

Característiques 
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I ara que ja coneixes quines en són les principals característiques, és moment que tinguis present algunes 
consideracions per a la seva lectura.

Aquest Quadern que teniu a mans vol
esdevenir una guia d’auto-aprenentatge de
tots aquells conceptes que us han d’ajudar a
millorar els resultats de la vostra parada.

Els diversos conceptes s’expliquen de
manera amena i, en bona part de les
ocasions, van acompanyades d’algun
element de suport fotogràfic.

El Quadern incorpora conceptes bàsics però
també casos pràctics d’interès, i tot un seguit
de recursos pedagògics per a fer-vos més
amable la lectura.

Consideracions de la lectura

Oriol Cesena és llicenciat en administració i
direcció d’empreses, expert en màrqueting, i
en el desenvolupament d’estratègies
urbanes per al comerç i els mercats.

Compagina la tasca de docència universitària
a diferents universitats catalanes amb la
direcció de l’empresa FOCALIZZA,
(www.focalizza.com) consultora
especialitzada en el desenvolupament de
projectes per a la modernització el sector del
comerç i dels mercats municipals.

Per sobre de tot, l’Oriol prové d’una família
amb tradició de mercats. I els viu i els coneix
des de fa molts anys.

Sobre l’autor del Quadern
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1. Com llegir i fer ús d’aquest Quadern

http://www.focalizza.com/


• Moltes són els negoci que centren la definició del
màrqueting en la realització de campanyes
d’imatge, campanyes promocionals, en la
realització de descomptes, i un llarg etcètera
d’afirmacions, la major part de les quals es troben
orientades a definir que poden fer amb el seu
producte o servei per vendre’l més.

• Certament, però, el màrqueting l’hem de definir
com la disciplina dedicada a l’anàlisi del
comportament dels consumidors. El màrqueting
analitza la gestió comercial de qualsevol negoci
amb l’objectiu de captar, retenir i fidelitzar la
clientela a través de la satisfacció de les seves
necessitats.

• En efecte, avui en dia, un dels principals aspectes
a tenir en compte, a l’hora de fer màrqueting, és
l’estudi de les necessitats per les quals un
consumidor compra un determinat producte o
servei en els mercats municipals.

En aquest segon Quadern, tractarem alguns dels processos i eines més importants del màrqueting a tenir en 
consideració per a la nostra parada. Aquests, ens han d’ajudar a detectar quins són els nostres objectius com a 
negoci, conèixer millor el nostre entorn, identificar la nostra competència, i entendre millor la nostra clientela.

Abans però, ens cal entendre que és el màrqueting. Comencem? 
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Definició

Què és el màrqueting?

El màrqueting és l’estudi 
de les necessitats per les 
quals un consumidor 
compra un determinat 
producte o servei en 
qualsevol parada d’un 
mercat municipal.

2.    Què entenem per màrqueting?



Tot seguit, i a mode de resum, us proposem tres definicions diferents de màrqueting. En aquest cas, fan 
referència a professionals reconeguts del món del màrqueting.

2.    Què entenem per màrqueting?
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El llibre Las 22 leyes immutables del marketing

d’Al Ries i Jack TroutArticle. 

(En el seu interior pots llegir l’apartat de la llei 
de la percepció).
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Algunes definicions 
destacades

• El Màrqueting és una guerra de percepcions, no de 
productes. En allò referent a tenir el millor 
producte, la idea de que “la veritat sempre 
guanya” lamentablement tampoc és certa.

Jack Trout

• La ciència i l’art d’explorar, crear i entregar valor 
per a satisfer les necessitats d’un mercat objectiu. 
Identifica les necessitats insatisfetes i els desitjos, i 
mesura i quantifica la mida del mercat identificant 
el potencial de guanys. 

Philip Kotler

• La ciència i l’art d’explorar, crear i entregar valor 
per a satisfer les necessitats d’un mercat objectiu. 
Identifica les necessitats insatisfetes i els desitjos, i 
mesura i quantifica la mida del mercat identificant 
el potencial de guanys.

American Marketing Association



En aquest segon Quadern, tractarem alguns dels processos i eines més importants del màrqueting a tenir en 
consideració per a la nostra parada. Aquests, ens han d’ajudar a detectar quins són els nostres objectius com a 
negoci, conèixer millor el nostre entorn, identificar quina és la nostra competència, i entendre millor la nostra 

clientela.

Tot seguit, les següents preguntes ens ajudaran a definir molt millor tots aquests elements. Comencem? 

3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat

7

1 Quins són els objectius del nostre negoci?

2 Com definim el nostre negoci?

3 Què ens cal saber del nostre entorn?

4 Què ens cal saber del context comercial?

5 Quines eines podem utilitzar per analitzar l’entorn més proper?

6 Quines eines podem utilitzar per analitzar l’entorn general?

7 Com analitzem la nostra competència?

8 Com analitzem la nostra clientela?

9
Quins rols de compra fa la nostra clientela en un mercat 
municipal?

10
Quins factors poden condicionar la compra de la nostra 
clientela?
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La primera de les preguntes a la que hem de donar resposta és quins són els objectius del nostre negoci. Doncs, 
cal que tinguem molt present que hem sempre de disposar d’una sèrie d’objectius.
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Quins són els objectius del nostre negoci?

El nostre objectiu ha de ser el de maximitzar la relació amb els nostres 
consumidors reals i potencials. Així mateix, com millor satisfem aquestes 
necessitats, millor maximitzarem la nostra relació amb el consumidor, que 

estarà disposat a pagar més diners. 

Satisfer les 
necessitats del 

consumidor

CONSUMIDOR NEGOCI Però, a més de guanyar diners, es tracta
de disposar d’uns objectius específics que
cal definir des d’un bon començament.
Alguns exemples, poden ser:

• Llençar un nou producte o servei e la 
nostra parada

• Incrementar les vendes.
• Captar i arribar a grups de 

consumidors nous. 
• Millorar els marges comercials del 

nostres productes i e la parada, en 
general.

• En síntesi, generar un major valor de 
la nostra parada, a la clientela.

3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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Una vegada hem definit els nostres objectius, hem de definir quin tipus de parada volem i quines necessitats de 
la clientela volem cobrir o satisfer.  Sempre ens hem de preguntar que volem vendre, a qui ho volem vendre, i 

com ho volem vendre.
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Com definim el nostre negoci?

GRUP DE CONSUMIDORS

A QUI volem vendre?

Un bon mètode és fer ús del gràfic 
adjunt, en què cal definir:

• Qui és el nostre client tipus (a QUI  
volem vendre?).

• Quina és la seva necessitat (QUÈ  
volem satisfer o vendre?). 

• Com volem cobrir aquesta necessitat 
(COM ho volem satisfer?).

TIPUS DE PARADA

COM ho volem vendre?

NECESSITAT

QUÈ volem vendre?

Quins negocis podria definir una
parada de xarcuteria?

• Negoci de comoditat en la
compra.

• Negoci de celebració o capritx.
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3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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Quan ja tenim clar quin tipus de parada volem, és moment de centrar-nos en l’anàlisi de l’entorn comercial.

Aquest està format per 4 grans blocs que cal tenir molt presents: l’anàlisi interna de la nostra parada, l’anàlisi de 
l’entorn, l’anàlisi del consumidor, i l’anàlisi de la competència. 
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Què ens cal saber del nostre entorn? 

PARADA ENTORN CONSUMIDOR COMPETÈNCIA

Identificar els 
aspectes claus que 

defineixen a la nostra 
parada del mercat.

Conèixer l’entorn 
competitiu rellevant 
de la nostra parada.

Conèixer  les 
característiques i 

comportaments del 
consumidor.

Definir les habilitats 
de les nostres 

empreses i 
establiments 
competidors.

4 C’s

Aquest, també 
s’anomena el model 
de les 4 C’s: 
• Companyia

(parada). 
• Context

(entorn). 
• Consumidor.
• Competència. 

3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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L’entorn comercial són tots aquells factors que afecten o tenen alguna influència significativa en el nostre mercat. 
Cal analitzar-los tots i veure com afecten i quina influència tenen: algunes vegades negativa, d’altres positiva i, en 

alguns casos, neutra. 
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Què ens cal saber de l’entorn comercial? 

Macroentorn

Microentorn

Podríem definir entorn en una parada de 
mercat com el conjunt de factors que 
afecten i intervenen en el seu 
desenvolupament. 

En aquest sentit, aquí parlarem de 
microentorn (o  elements de l’entorn més 
proper a la nostra parada) i macroentorn (o 
entorn general).

Parada

3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat

Parada
Microentorn

(mercat)

Macroentorn
(eix comercial)



Els factors que afecten el microentorn els podem agrupar en
diferents àmbits: factors que afecten els proveïdors (poder de
negociació dels proveïdors dels productes que venem al mercat),
els consumidors (poder de negociació dels consumidors), els
competidors (amenaça d’entrada de nous competidors en la
trama urbana comercial de les ciutats) i els altres grups d'interès
(amenaça d’altres productes que poden ser substitutius dels que
venem a la nostra parada).

Una de les eines més utilitzades per analitzar la influència o
barreres d’entrada en un mercat d’aquests àmbits és el Model de
les Cinc Forces, de l’economista Michael Porter.

Aquest model, ens permet identificar el grau de facilitat o de
dificultat alhora de fer mes competitiva la nostra parada.

5

Un cop sabem que hi ha factors d’entorn que ens influencien en el nostre negoci, passem a veure amb major 
detall, els factors del microentorn o de l’entorn més proper.

12

Quines eines podem utilitzar per a analitzar l’entorn més proper?

Poder de 
negociació dels 

consumidors 

Poder de 
negociació dels 

proveïdors 
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Rivalitat entre 
competidors

Model de les Cinc Forces de Porter

3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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Seguim coneixent més profundament el Model de les Cinc Forces de Michael Porter, i sobretot, com aprendre a 
gestionar el nostre entorn més proper. 

Quines eines podem utilitzar per a analitzar l’entorn més proper?

A qualsevol nou producte
que introduïm a la nostra
parada, cal que tinguem
present quin és el poder
de negociació i
d'implicació en la compra
per part del consumidor.

No sempre el consumidor 
tindrà la mateixa 
predisposició a comprar, 
dependrà del tipus de 
producte que es tracti.

Poder de 
negociació dels 

consumidors 

Ja sigui per l’evolució i
maduresa del consumidor,
per l’adopció de noves
tecnologies, els hàbits de
compra evolucionen, i
molts productes que es
venen sense dificultat, de
sobte es veuen amenaçats
per altres productes
substitutoris.

És necessari ser sempre
conscients sobre com
compren els consumidors
en cada moment.

Amenaça d’ingrés 
de productes 
substitutius

Quan el proveïdor és
important en el procés
d’elaboració, pot establir
les condicions comercials
més adients per a ell. En
altres casos, el proveïdor
no té cap mena de poder i
el paradista pot treballar
amb un o altre proveïdor
segons com siguin els
acords comercials.

Quan volem introduir un
nou producte a la parada,
hem de ser coneixedors
com i fins a on poem
establir nous condicions
amb els nostres
proveïdors

Poder de 
negociació dels 

proveïdors

Les noves tecnologies i els
entorns comercials actuals
han generat noves formes
de compra i consum. Per
això, és important que
siguem coneixedors sobre
com agrada comprar a la
clientela, els nostres
productes.

Les noves tecnologies han
modificat els hàbits de
compra i han fet aparèixer
noves fórmules de venda.

Amenaça 
d’entrada de nous 

competidors

Mercats altament
competitius sovint
esdevenen molt
complexos. Aquesta
sofisticació pot generar
importants barreres per a
nous competidors que no
tenen els mitjans o
coneixements de les
empreses existents.

Quan volem introduir nos
productes o serveis, hem
de conèixer la força els
nostres competidors.

Rivalitat entre 
competidors

Model de les Cinc Forces de Porter
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3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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Pel que respecte a l’entorn més general o el macroentorn, aquell que d’alguna manera o altra ens ve donat 
segons el lloc on som, o ve marcat per les grans tendències, també és vital analitzar-lo. 
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Quines eines podem utilitzar per a analitzar l’entorn general?

L'anàlisi del macroentorn,
generalment, es refereix a
l‘anàlisi de les 5 variables
que modelen les
oportunitats i presenten
riscos per a qualsevol
tipus de negoci:
l'Economia, la Política, la
Legislació, la Tecnologia i
els aspectes
Socioculturals.

Fa referència a 
factors que poden 
incidir en el poder 
de compra i el 
patró de despesa 
dels consumidors 
dels mercats:

Variable 1: L’Economia

Alguns factors que poden condicionar l’èxit de la nostra
parada i del mercat poden ser la renda de les persones,
el creixement de la renda, l’índex de preus al consum
(IPC), la taxa d'atur existent als entorns del mercat, la
confiança del consumidor del seu entorn, així com les
tendències de futur de consum alimentàries,...

Inclou factors que 
influeixen en la 
societat i les 
persones, en 
general:

Variable 2: La Política

Aquesta variable té en compte aspectes com el clima
polític que es viu en un municipi o país, el nivell
d'activitat del govern local, l’estabilitat i risc polític
existent, el nivell d'impostos que paguen els seus
ciutadans, etc,...

3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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Continuem analitzant més variables pel que respecte a l’entorn més general o el macroentorn. 
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Quines eines podem utilitzar per a analitzar l’entorn general?

Té en compte 
factors que 
regulen i afecten 
a aspectes com 
els següents:

Variable 3: La Legislació

Fa referència a aspectes com el nivell de salari
mínim, a aspectes vinculats a l regulació local
de l'ocupació de vi públic, de terrasses,
normativa vinculada als dies de tancament
per festiu, ordenances vinculades a la
legislació que incentiva la inversió i la
incentivació a l’obertura de nous negocis,...

Factor que creen 
noves tecnologies 
i generen nous 
productes i 
serveis com a 
oportunitats de 
mercat: 

Variable 4: La Tecnologia

En el cs de la tecnologia al tenir en compte
aspectes com nous processos de fabricació,
nous productes i serveis de la competència,
nous productes i qualsevol nova tecnologia
que pogués tenir influència en el
funcionament de la parada i l’optimització
dels seus recursos.

Es compon d‘aspectes que 
poden afectar a:

Variable 5: Els Aspectes 
Socioculturals

Valors, percepcions,
preferències i
comportaments dels
consumidors, i com
aquestes poden afectar
en la compra en els
mercats municipals, les
seves parades així com
en el comerç del seu
entorn.

3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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En molts casos, l’èxit comercial depèn del que una parada sigui capaç de fer en relació als seus competidors. 
Tanmateix, en molts casos, molts negocis obvien la seva competència i se centren, únicament, en actuacions per 
vendre més productes. Cal, per tant, que una parada de mercat tingui sempre en compte la seva competència.  
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Com analitzem la nostra competència?

Tot seguit, us presentem un bon mètode 
d’estudi de la competència, el qual 
incorpora aspectes externs i interns de 
l’anàlisi de qualsevol parada d’un mercat: 

Anàlisi de la competència

Apartats de l a 
meva competència

Apartats interns del 
negoci

Fa referència a la quota de venda de 
la què disposa un operador del 
mercat en relació a la seva 
competència.

Consisteix en el rol que una parada 
ocupa en el mercat. És a dir, si actua 
com a líder, com a seguidora, etc. 

1. Participació del 
mercat

2. Posició en el 
mercat

Aquells aspectes que incideixen de 
forma positiva en el funcionament 
comercial d’una parada.

Aquells aspectes que incideixen de 
forma negativa en el funcionament 
comercial d’una parada.

4. Punts febles

3. Punts forts

3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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Conèixer el consumidor i la seva conducta no és una tasca senzilla, però és el nucli de qualsevol decisió comercial. 
En aquest sentit, quan parlem de conducta del consumidor, no parlem només de saber qui és i com és. També 

parlem sobre com és el procés de compra i sobre quines fases es generen durant l’acte de compra d’un 
determinat producte o servei a la nostra parada.
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Com analitzem la nostra clientela?

A continuació s’exposen les diferents fases que inclou el procés de compra d’un producte o servei: 

Identificar la 
necessitat 
d’un 
problema 

Cercar 
informació

Avaluar 
alternatives

Prendre la 
decisió

Comprar
Post-
compra

Problema que 
sorgeix perquè el 
consumidor té 
una necessitat 
insatisfeta o que 
pot satisfer 
millor. 

Ja sigui interna o 
externament, 
recopilem tota la 
informació 
disponible que 
ens permeti 
prendre 
decisions a l’hora 
de solucionar el 
problema. 

Per satisfer 
aquesta 
necessitat o 
problema, és 
necessari tenir 
en compte 
totes les 
alternatives. 

En aquesta 
fase, el 
potencial 
consumidor cal 
que prengui 
una decisió del 
que vol fer.

El cinquè dels 
passos és, 
pròpiament, 
l’acte de 
compra. 

Per últim, es 
tracta 
d’avaluar els 
passos 
realitzats i 
determinar 
com afrontar 
la possible 
post venda 
dels nostres 
productes 
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El procés de
compra està
variant per
l’impacte del
món digital.
Internet i la
mobilitat dels
dispositius ha
modificat els
hàbits de
comportament
dels
consumidors.

3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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Ja analitzat el procés de compra, coneguem fins a cinc rols de compra que fa la nostra clientela. Aquests, van des 
de la persona que parla d’un producte o servei a d’altres i contribueix a visibilitzar-lo, fins a la persona qui el 

consumeix. 

Així mateix, et proposem que reflexionis sobre un grup e la teva clientela del di a dia, i analitzis quin rol juga 
cadascun d’ells.

18

Quins rols de compra fa la nostra clientela en un mercat municipal?

Influenciador

1

Prescriptor

2

Decisor

3

Comprador

4
Usuari o 

consumidor

5

És qui actua en les
primeres fases del
procés de compra. Ho
pot fer una persona o
una companyia a
través dels diferents
elements de
comunicació.

Va més enllà de la
recomanació, és un
atenuador del risc
que li comporta a
algú prendre una
decisió. Va associada
al coneixement o a
l’experiència.

Parlem de qui pren la
decisió de compra
final un cop s’han
avaluat alternatives. El
sol fer una persona de
la unitat familiar.

Aquest rol està lligat a
qui paga per un
producte comprat al
mercat. Pot anar
dissociat o associat al
rol que veurem
posteriorment sobre
qui compra o
consumeix el
producte.

El darrer dels rols és el
de l’usuari o
consumidor, és a dir,
d’aquella persona que
fa ús del producte
comprat en el merat.

El rol de
compra

Identifica el
rol que fa la
teva clientela
quan et
compen a la
teva parada.

Pu
nt

 d
e 
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fl

ex
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3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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El procés de compra també es pot trobar condicionat per tot un seguit de factors externs, sovint de difícil gestió, 
per part d’un negoci del mercat.  En aquest sentit, els factors que afecten aquest procés els podem agrupar 

segons la influència de conducta del consumidors sigui major o menor.  

19

Quins factors poden condicionar la compra de la nostra clientela?

4

Factors 
externs 

Factors que tenen una influència molt
profunda en el comportament dels
consumidors. Des de la nostra parada
hem de conèixer el rol que juga la
cultura d’una societat, la subcultura o
els grups de persones dins d’una
societat amb sistemes de valors similars,
i la seva estructura social.

Fa
ct

o
rs

 
cu

lt
u

ra
ls

Les persones pertanyem a petits grups
dins d’una societat que tenen influència
directa en el nostre comportament. Un
d’aquests grups amb una influència
específica és la família i el rol familiar.
Actualment, gràcies al desenvolupament
de les xarxes socials, els rols socials
esdevenen un dels factors de màxima
influència per a prendre decisions.

Fa
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so
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s

1

2

3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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Seguim amb els següents 2 factors externs a tenir en consideració.
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Quins factors poden condicionar la compra de la nostra clientela?

4

Factors 
externs 

La decisió de compra està influenciada
per les característiques personals del
consumidor com són: l’edat, el moment
del cicle de vida, la situació econòmica,
l’estil de vida o la personalitat. En els
mercats aquests factors juguen un paper
molt important perquè poden incidir en
l’evolució del nostre negoci.

Fa
ct

o
rs

 
p

e
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o
n

al
s

Els factors psicològics més habituals
poden ser la motivació, la percepció, les
creences i les actituds. Aquests
elements també juguen un paper molt
important en el procés de comprar de
qualsevol consumidor. És important que
coneguem la manera de pensar de la
nostra clientela així com de la que no
ens sol comprar mai.

Fa
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gi
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3

4

3.    Processos i eines del màrqueting en una parada de mercat
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Temps de pràctica:
Casos pràctics i 
Auto-avalua’t!



4.    Temps de pràctica: Casos pràctics i autoavalua’t

A la pàgina 18 hem observat els rols de compra existents. A partir de les següents situacions, sabries indicar 
a quin dels 5 rols de compra (influenciador, prescriptor, decisor, comprador i usuari/consumidor) correspon 

cada personatge? A la següent diapositiva, se’n mostren les solucions!
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Cas pràctic 1

Explicació del cas

Una parella va a comprar llegums a una
parada de Mercat. L’home porta dies
comentant-li a la seva parella Marta els
beneficis de menjar un cop a la setmana
aquests aliments, ja que ho ha estat llegint en
una revista de cuina. La dona, convençuda
pels seus arguments, compra 200 grams de
cigrons.

Qüestions a resoldre

• Quin rol té l’home?

• Quin rol té la Marta?

Cas pràctic 2

Explicació del cas

Una escola realitza una visita a un mercat
municipal. Durant l’activitat, diversos
paradistes donen a provar paquets de fruita
als alumnes. Un cop a casa, una de les
alumnes demana al seu pare que la porti al
mercat i vagin a la parada de fruita i verdura,
“que està tant bona”. Pare i filla es dirigeixen
al mercat, compren aquest producte, i se’l
mengen de camí a casa.

Qüestions a resoldre

• Quin rol té l’escola?

• Quin rol té la nena?

• Quin rol té el pare?

L’espai per a resoldre casos que es 
podrien assimilar a la realitat

Casos pràctics



Observem el cas pràctic 3 i 4. 
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Cas pràctic 3

Explicació del cas

La Júlia treballa en una cooperativa agrícola i
ven fruita i verdura a bona part dels mercats
municipals de la comarca. Aquesta, explica a
la seva amiga la tradició i procés de cultiu
d’aquests productes. L’amiga, acte seguit,
decideix comprar fruita i verdura de
temporada en alguna d’aquestes parades que
en comercialitza.

Qüestions a resoldre

• Quin rol té la Júlia?

• Quin rol té l’amiga?

Cas pràctic 4

Explicació del cas

El Marc escolta per la ràdio que és necessari
menjar al voltant de 3 o 4 racions de peix a la
setmana. Aquest, li explica a la seva parella
que a la tarda anirà a comprar 2 llenguados
per sopar. Finalment, és el Jesús, la parella,
qui compra el peix a una de les parades del
mercat més proper.

Qüestions a resoldre

• Quin rol té la ràdio?

• Quin rol té el Marc?

• Quin rol té el Jesús?

4.    Temps de pràctica: Casos pràctics i autoavalua’t



Vegem les solucions als primers 2 casos pràctics. 
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Cas pràctic 1

Resolució

• Rol de l’home: prescriptor (parla amb el
suport d’una base de coneixement – el llibre
de cuina).

• Rol de la Marta: decisora (és qui decideix
que es comprarà el producte) i compradora
(realitza l’acte de compra).

Cas pràctic 2

Resolució

• Rol de l’escola: influenciador (el centre
educatiu actua en les primeres fases del
procés de compra).

• Rol de la nena: prescriptora (explica al pare
el contingut de la visita i el tast de
productes) i consumidora (acaba menjant el
producte).

• Rol del pare: decisor (és qui pren la decisió),
comprador (realitza l’acte de compra) i
consumidor (prova la fruita).

4.    Temps de pràctica: Casos pràctics i autoavalua’t



Comprovem les solucions dels últims casos,... N’has encertat moltes?
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Cas pràctic 3

Resolució

• Rol de la Júlia: influenciadora i prescriptora
(comunica a la seva amiga la tradició i
propietats dels productes que ofereix la
cooperativa, i parla amb un total coneixent
de causa).

• Rol de l’amiga: compradora (compra 10
carxofes de la cooperativa de la Júlia).

Cas pràctic 4

Resolució

• Rol de la ràdio: influenciadora (determina les
propietats que aporta el peix en la dieta de
qualsevol persona) i prescriptora (parla amb
una base de coneixements sòlida).

• Rol del Marc: decisor (pren la decisió de
comprar peix per sopar).

• Rol del Jesús: comprador (és qui finalment
compra 2 llenguados a la parada de peix).

4.    Temps de pràctica: Casos pràctics i autoavalua’t



A la pàgina 14 hem tractat el macroentorn o entorn en general d’un negoci. Aquest, es basa en fins a 5 
variables (economia, política, legislació, tecnologia i aspectes socioculturals) que poden afavorir o presentar 
riscos per a una parada. És moment de posar en pràctica els teus coneixements en relació al macroentorn, 

tot donant resposta als interrogants inferiors.
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L’espai per a resoldre casos que es 
podrien assimilar a la realitat

Casos pràctics
Cas pràctic

Explicació del cas

Un establiment decideix muntar una nova parada de xarcuteria, en un mercat municipal de
tota la vida. En aquesta parada, hi vol disposar de producte de proximitat.

Analitza les 2 següents variables de l’entorn que l’han determinat a prendre aquesta decisió:

Variable 1: Economia

Variable 2: Els Aspectes Socioculturals

?

?

4.    Temps de pràctica: Casos pràctics i autoavalua’t



Ara toca veure les respostes!
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Cas pràctic

Resolució del cas

Variable 1: 

Economia

Variable 2: 

Els Aspectes Socioculturals

Pel que respecte a factors econòmics, les 
persones cada vegada més tenen una 
major tendència a comprar productes 
locals. 

La paraula “proximitat” guanya més i més 
pes entre els consumidors. El consumidor 
té un creixent interès pels productes de la 
terra.

4.    Temps de pràctica: Casos pràctics i autoavalua’t



Una vegada ja hem realitzat algun cas pràctic, continuem amb un test d’auto-avaluació que disposa de fins a 
10 preguntes de verdader i falç a ser resoltes, i les corresponents solucions (a les conseqüents diapositives).
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L’objectiu del nostre negoci ha de ser el de disposar del màxim nombre
de clientela possible, per tal de tenir molts guanys.

L’espai per a identificar si hem 
consolidat bé el contingut

Auto-avalua’t

V/F ?

Per tal de definir el nostre negoci, cal que ens preguntem: qui és el
nostre client, quina necessitat li volem satisfer, i com volem cobrir-la.

1

2
En relació a l’anàlisi de l’entorn, ens hem de centrar en el model de les 4
C’s: companyia, cultura, consumidor i competència.

Existeixen dos tipus d’entorn a analitzar: el microentorn i el
macroentorn. L’imprescindible a tenir en consideració, és el primer.

3

4
Un dels elements d’anàlisi del microentorn, basat en el model de
Michael E. Porter, és l’amenaça d’ingrés de productes substitutius.5

V/F ?

V/F ?

V/F ?

V/F ?

4.    Temps de pràctica: Casos pràctics i autoavalua’t
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La llei del salari mínim, les lleis de seguretat en l'ocupació, les lleis
sindicals,... Són variables a analitzar del microentorn del nostre negoci.

L’espai per a identificar si hem 
consolidat bé el contingut

Auto-avalua’t

En relació a l’anàlisi de la competència, la participació del mercat i la
posició en el mercat són elements d’anàlisi extern.

6

7
El procés de compra de qualsevol producte o servei, acaba en la fase de
post-compra.

Pel que respecte als rols de compra, de la nostra clientela,
l’influenciador i el prescriptor, tenen la mateixa funció.

8

9
El procés de compra també es pot trobar influït per diversos factors
externs, com ho són els estètics i els socials.10

V/F ?

V/F ?

V/F ?

V/F ?

V/F ?

Seguim amb més preguntes a resoldre!

4.    Temps de pràctica: Casos pràctics i autoavalua’t



Ha arribat el moment de comprovar si anem encertats o no en les primeres tres preguntes!
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L’espai per a identificar si hem 
consolidat bé el contingut

Auto-avalua’t

Fals1

2

3

Verdader

Fals

El nostre objectiu ha de ser el de maximitzar la nostra
relació tant amb la nostra clientela actual com potencial. En
aquest sentit, si ho aconseguim, la nostra clientela estarà
disposada a gastar-se més diners a la nostra parada.

Efectivament, aquestes són les tres preguntes claus que ens
han de permetre definir molt bé el nostre negoci.

Per tal d’analitzar el nostre entorn, hem de tenir ben
present el model de les 4 C’s: companyia (parada), context
(entorn), consumidor i competència.

A la part de la 
dreta, hi apareixen 
les respostes a les 

3
primeres 
preguntes!

4.    Temps de pràctica: Casos pràctics i autoavalua’t
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L’espai per a identificar si hem 
consolidat bé el contingut

Auto-avalua’t

Fals4

5

6

Vertader 

Fals

Tant el microentorn (entorn és proper) com el macroentorn
(entorn més general) són elements bàsics a tenir presents, i
no poden ser estudiats l’un amb independència de l’altre.

Certament, l’aparició de productes substitutius (degut a
l’evolució o maduresa del sector, noves tecnologies, etc,.)
constitueix una amenaça a considerar del microentorn.

La llei del salari mínim, les lleis de seguretat en l'ocupació,
les lleis sindicals, les lleis sobre dies de tancament per
festiu,... Són variables de macroentorn a considerar.

A la part de la 
dreta, hi apareixen 
les respostes a les 

3
següents 
preguntes!

Què tal vas? Bé? Doncs ara passem a avaluar les preguntes 4, 5 i 6.

4.    Temps de pràctica: Casos pràctics i autoavalua’t
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L’espai per a identificar si hem 
consolidat bé el contingut

Auto-avalua’t

Verdader7

8

9

Verdader 

Fals

Efectivament, la participació del mercat (quota de mercat
que disposa un negoci en relació a la seva competència) i la
posició en el mercat (rol que una parada ocupa en un
mercat) són elements d’ordre extern.

Sí, el procés de compra de qualsevol producte o servei
finalitza amb l’avaluació dels passos realitzats per part del
comprador/a.

Tot i que l’influenciador i el prescriptor es puguin
assemblar, el darrer va més enllà d’un suggeriment ja que
parla amb coneixement o experiència del producte i servei.

A la part de la 
dreta, hi apareixen 
les respostes a les 

3
següents 
preguntes!

10 Fals
Els factors culturals, els factors socials, els factors personals
i els factors psicològics són aquells que poden influenciar
en les decisions de la clientela.

I finalment, comprova les darreres preguntes. 

4.    Temps de pràctica: Casos pràctics i autoavalua’t



Moltes 
gràcies!


