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ons de campanya i estudis, impulsa-
des per més d’un centenar d’entitats i 
associacions 

La transformació digital

La transformació digital va merèixer 
una atenció especial i va ser també 
l’objecte de la ponència inaugural a 
càrrec de Pablo Foncillas. El professor 
de l’IESE ha contribuït a desenvolupar 
més de 150 marques en 25 països 
i,en el més pur estil Steve Jobs, es va 
passejar per la sala intentant que el 
públic participés i interioritzés el seu 
missatge. Un públic que, com la majo-
ria dels comerciants actuals, Foncillas 
considera immigrant digital –com ell 
mateix es defineix- i que es contraposa 
a les generacions emergents, autèntics 
nadius digitals. 

“Avui dia el 90% de les decisions a 
les companyies les estan prenent 
immigrants digitals”, lamenta sobre la 
seva habitual incapacitat per acabar 
d’entendre aquest entorn. “Al final no 
es donen recursos al projecte que no 
entens i, per tant, acaba no funcionant. 
La majoria de vegades som nosaltres 
mateixos el principal fre perquè aquest 
procés avanci”, analitza.

El comerç electrònic no pot 
ser la taula de salvació d’un 
establiment que no funciona

Aquest és un missatge que s’ha anat 

La Generalitat ha organitzat la Set-
mana del Comerç amb l’objectiu 
d’aportar coneixement al sector 

i apropar al ciutadà la importància del 
comerç en el model de país. La Set-
mana, que ha tingut lloc del 20 al 26 de 
març a tot Catalunya, s’ha estructurat 
en quatre grans apartats: la transfor-
mació digital, la singularitat, el talent i el 
creixement i l’expansió internacional. 

En el marc de la inauguració de la Set-
mana, que va tenir lloc a l’emblemàtica 
Llotja de Mar, el conseller d’Empresa i 
Coneixement, Jordi Baiget, va presen-
tar el programa d’incentius al comerç 
per al present 2017: 7,5 milions d’euros 
per impulsar la competitivitat en el sec-
tor i el creixement sostenible.

4.000 participants a les Jorna-
des Comerç Increïble 

La Setmana del Comerç ha comptat 
amb les Jornades Comerç Increïble, 
unes jornades de coneixement i adre-
çades al sector on s’han analitzat de 
forma monogràfica els 4 eixos d’actua-
ció per a la millora de la competitivitat 
del comerç. 

Per impulsar aquesta iniciativa, la Ge-
neralitat ha comptat amb la complicitat 
i suport del teixit associatiu d’arreu 
de Catalunya, per tal que la Setmana 
arribés a tot el territori. En total, s’han 
realitzat 122 activitats, d’entre accions 
de promoció, ponències o presentaci-

La Setmana del Comerç

repetint al llarg de la Setmana.  Fonci-
llas remarca que el comerç electrònic 
ha de ser un pas endavant d’un comerç 
que ja funcioni de forma eficient en el 
format presencial. Un dels problemes 
habituals per Foncillas és entendre 
l’ecommerce com una taula de salva-
ció, quan ha de ser “una conseqüència 
d’haver entès com connectar amb els 
teus clients. Si primer generes relaci-
ons, després vindran les transaccions”.

Segons Foncillas, la transformació 
digital no podem esperar que sigui 
barata i ràpida, que ho faci qualsevol 
sense una preparació i un experiència 
específiques i, a més, dominar ràpida-
ment l’espai. 

Potser per donar la raó a aquells que 
alerten de la importància i de la ne-
cessitat que les empreses comercials 
tradicionals s’introdueixin en el comerç 
electrònic, el seguiment no presencial 
de les diferents sessions de la Setmana 
a través de la transmissió en streaming 
ha estat molt elevat. L’objectiu és fer ar-
ribar en temps real el desenvolupament 
de les sessions i poder interactuar amb 
els ponents. Igual que amb el comerç 
electrònic, la transmissió en streaming 
permet arribar a molta gent, però cal 
desenvolupar un bon sistema de comu-
nicació amb la realitat presencial per 
poder obtenir tot el profit que l’eina ens 
pot aportar. 

Setmana del Comerç
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La transformació digital
Sense productes diferenciats 
o serveis específics, has de 
competir en preu

Nic Olivé, consultor de Please i en-
carregat de la ponència central de la 
segona jornada, va remarcar que el 
comerç en línia permet al comprador 
fer comparacions immediates en el 
preu d’un producte entre els diferents. 
Això vol dir que si un comerç no ofereix 
un producte prou específic o un servei 
diferenciat, queda obligat a competir 
en preu. Posats a competir amb preu, 
el comerç presencial que ha d’assumir 
els costos de la botiga física –lloguers, 
impostos, personal...- ho té molt 
difícil davant el comerç electrònic pur, 
que només ha d’assumir el cost d’un 
magatzem en ubicacions perifèriques i 
amb poques necessitats de personal si 
és altament automatizat.

En aparent contraposició a Foncillas, 
Olivé sosté que per augmentar les 
vendes i la rendibilitat el comerç de 
carrer té altres alternatives més enllà de 
les transaccions electròniques, com ara 
augmentar el tiquet de comprar o obrir 
nous establiments.

Autodiagnosi digital

La Taula rodona del segon dia també 
es dedicà a la Transformació digital 
del comerç. Abans, però, la Directora 
General, Muntsa Vilalta, va presentar el 
programa per a la transformació digital 
del comerç, que inclou un test d’auto-
diganosi que permetrà a l’empresa co-
nèixer en quin nivell de maduració està 
aquesta transformació, informació que, 

de forma anònima i agregada, ajudarà 
a orientar millor l’acció de la Direcció 
General en aquest àmbit. Podeu fer 
aquesta autodiagnosi digital a través de 
l’enllaç següent: 

http://autodiagnosi.ccam.cat/

L’amenaça de la logística inversa

A continuació, tres tipologies de negoci 
prou diferents van exemplificar com 
l’aposta digital havia permès créixer i 
donar viabilitat a comerços molt dife-
rents. Jordi Pascual, de la cadena de 
menjar asiàtic especialitzada en nood-
les, UDON, és un exponent de la nova 
demanda d’encarregar menjar econò-
mic per dur-lo, personalment o a través 
de l’empresa, a casa o a la feina. Les 
demandes en línia constitueixen una 
part substancial de la seva estratègia 
multicanal per comunicar-se amb els 
clients potencials i fidelitzar els que ja 
ho són. I és més, els mateixos empleats 
poden comunicar-se entre si a través 
de l’aplicació de l’empresa, i participar 
en jocs i competicions en temps real 
destinades a premiar els equips que 
generen més vendes.

Josep M. Turú, d’Alfil.be, va presentar 
la seva empresa amb un model de 
negoci que pretén replicar el que fa 
temps que funciona a les farmàcies: 
una central de compres de material del 
sector de la papereria, que en aquest 
cas serveix tant directament a l’empre-
sa com al públic general a través de les 
botigues adherides, les quals s’estalvi-
en els costos de mantenir importants 
magatzems en els punts de venda. 
L’eficiència del model pot ser optimit-
zada aprofitant els avantatges que els 

aporta l’aposta digital.

Finalment, Ernest Costafreda, de l’em-
presa de moda per a joves Costalamel, 
ens presentà un model de negoci amb 
producte propi fabricat a Barcelona i el 
seu entorn, però amb vendes exclusi-
vament en línia. Costalamel ven des de 
Barcelona a tot el món, amb productes  
singulars i el màrqueting de l’experièn-
cia. 

El líder marca la pauta

En el diàleg general posterior van apa-
rèixer algunes reflexions interessants. 
Amazon, líder incontestable del sector, 
és qui marca les pautes del comerç en 
línia, en forma de serveis o tarifes. La 
logística inversa –és a dir, els costos 
derivats dels productes retornats- apa-
reix com una amenaça per al model, 
però encara són marginals. Tanmateix, 
algú va alertar de la tendència emer-
gent del qui adquireix totes les talles 
d’una peça de roba i un cop emprova-
des a casa,  se’n queda només la que 
li va bé i retorna –sempre sense cap 
cost- la resta.

A pregunta del públic, els tres partici-
pants van justificar l’absència del català 
de les seves pàgines web perquè la 
gent no els ho demana. Haurem d’es-
perar que el líder es decideixi a operar 
en català, ara que anuncia tantes 
importants implantacions a Barcelona. 
Mentrestant, potser els petits poden 
trobar en la utilització de la llengua del 
país un element de diferenciació en el 
servei als clients, que tant falta els fa. 

Reportatge de: 
Enric Llarch - Economista
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Un cens per saber quants som i 
qui som

Una de les novetats més celebrades 
que ha presentat la Direcció General de 
Comerç durant la Setmana fou el Cens 
d’establiments i d’empreses comerci-
als. Durant molts anys, tots hem anat 
lamentant que la desaparició del ca-
ràcter universal de l’IAE provoqués una 
veritable apagada estadística sobre la 
realitat de les empreses i dels establi-
ments comercials. 

El Cens ha estat elaborat amb la 
col·laboració del Consell de Cambres 
i, molt especialment, de la Cambra 
de Sabadell. Elaborat a partir de la 
informació d’altes i baixes, s’ha pogut 
obtenir informació exhaustiva i desa-
gregada per municipis i barris sobre el 
nombre total d’establiments, desagre-
gats per sectors d’activitat. Informació 
que podrà ser actualitzada periòdica-
ment per constatar l’evolució de l’oferta 
comercial. 

El Cens permet conèixer també el ca-
ràcter local o forà de l’oferta comercial 
de cada municipi, un tipus d’informació 
cada cop més rellevant en un context 
de concentració de l’oferta comercial 
que pot comportar l’homogeneïtzació 
del paisatge comercial de les nostres 
ciutats. També disposa d’informació 
sobre les empreses que operen exclu-
sivament online, informació cada cop 
més rellevant i de la qual fins ara no es 
disposava de cap informació sistema-
titzada.

Per a més informació, podeu consultar 
l’enllaç següent:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/
AppJava/notapremsavw/299640/ca/
girona-gran-ciutat-catalana-major-den-
sitat-comercial-cens-destabliments-
comercials-catalunya.do

L’afluència de visitants i els 
locals buits

La informació necessària per gestionar 
un centre comercial urbà no s’acaba, 
però, amb les dades que pot oferir el 
millor dels censos. Ens calen informa-
cions com ara l’afluència de visitants 
a les seves diferents àrees i accessos 
o quina és la situació dels locals buits, 
que creen discontinuïtat comercial i 
poden esdevenir una amenaça per a la 
continuïtat de determinats segments 
del centre comercial urbà. Aquestes 
són algunes de les informacions que es 
recullen des de l’Observatori Comercial 
que impulsa la Fundació Comerç Ciu-
tadà als vuit centres comercials urbans 
de Catalunya que hi estan associats i 
que presentà la seva presidenta, Maria 
Costa.

Estratègies i respostes per a les 
transformacions de la demanda 
Estratègies i respostes per a les 
transformacions de la demanda

Hildebrand Salvat, professor d’in-
vestigació de mercats de la URV, va 
enumerar la multitud de canvis i de 
tendències que afecten la demanda i 
l’oferta comercial: 

- Tecnològics, amb impacte soci-
al –omnicanalitat- i en la demografia 
(natalitat i migracions) 

- Climàtics, amb pressió sobre els 
recursos naturals (carn més cara, desa-
parició d’espècies de peix...)

- Consumidor més exigent i diferenciat 
internament, que exigeix productes i 
serveis cada cop més personalitzats. 

- Consumidor molt predisposat a canvi-
ar temps per diners i amb més prudèn-
cia en la despesa per l’impacte de la 
crisi i per la racionalitat que incentiven 
les responsabilitats compartides a la 
llar

- Emergència de valors aspiracionals, 
vinculats a les experiències, a l’oci i a la 
comoditat

- Preocupació creixent pel medi ambi-
ent, la salut, la justícia social

- Socialització, compartir coses que 
fem o que utilitzem a través de la rela-
ció entre consumidor i consumidor

- Competència cada cop més agressi-
va, no només amb d’altres productes, 
sinó amb serveis que malden per subs-
tituir-los i captar un segment creixent 
de la despesa dels consumidors

Davant aquests canvis en l’oferta i 
la demanda comercial, el ponent va 
plantejar estratègies i respostes per 
afrontar-los amb èxit i no resignar-se a 
la supervivència o a la marginalitat:

- Transformació del botiguer en empre-
sari

- Màrqueting i innovació, entesa com 
un procés continu que no ha de frenar 
les urgències diàries

- Assoliment de majors dimensions, via 
concentració o col·laboració

- Orientació al client

- Segmentació del mercat 

- Captació de clients a través d’un 
procés d’atracció, interacció, conversió 
i fidelització, com fan els líders emer-
gents

- Mesurament de la satisfacció per 
fidelitzar i aconseguir una prescripció 
cada cop més important a causa de les 
xarxes socials

- Posicionament de marca: cuidar 
clients, generar contingut i condicions 
per ser prescrit

La singularitat com a resposta al canvi
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Singularitat i cooperació com a 
estratègies guanyadores 

Les taules rodones es caracteritzaren 
per presentar històries d’èxit a través 
d’apostes singulars i diferenciades. Un 
tipus d’estratègia no reservada a les 
grans empreses, sinó que també valia 
per a les petites, com les de la primera 
taula rodona moderada per Jaume 
Angerri (Angerri Consultors): Xarcuteria 
Arroyo, de Calafell, Pasticelia, de 
l’Eixample de Barcelona –pastisseria 
pionera en els dolços sense gluten-, 
Llanes Dolors, de Vic –un veritable 
centre social conformat al voltant de 
les labors- o Ferreteria Tresserres, de 
Sallent. 

Precisament, va ser Joan Roca en 
representació de la ferreteria qui va fer 
una interessant observació que enllaça-
va amb el tema del comerç electrònic 
de les dues primeres jornades i que ha 
plant damunt tota la setmana. Roca 
advertia que si un comerç multimarca 
com el seu optava per vendre electrò-
nicament a través d’alguna de les grans 
plataformes de comerç electrònic, si el 
producte ofert tenia èxit, aviat la matei-
xa plataforma s’adreçaria al fabricant 
en qüestió per comercialitzar directa-
ment aquell producte. Afortunadament, 
Ferreteria Tresserres, com tantes altres 
petites empreses del seu ram, està 
associada a una central de compres i 
cooperativa de serveis com  Optimus,  

fusió entre altres de les antigues Cifec 
i Cofac, que té un important catàleg de 
marca pròpia i que Roca identificà com 
a factor determinant de l’èxit de la seva 
empresa.

El tractament de la marca

Les marques i la col·laboració també 
han estat dos elements centrals de les 
estratègies d’èxit presentades per-
les empreses més grans, en la taula 
rodona moderada per Florenci Nieto, 
de Pimec. Marca pròpia de les perfu-
meries associades a Passion Beauté, 
representades per Olga Pastor; Estratè-
gies per posar en valor la diversitat 
d’oferta que ofereixen els productes 
multimarca per part dels supermercats 
Bonpreu –encara que també tenen 
marca pròpia-; les sabateries Casas –
on Jordi Casas remarcava l’interès dels 
mateixos fabricants locals per cuidar 
empreses multimarca com la seva si no 
volien competir només en preu i desa-
parèixer-; i el grup Carrera, que treballa 
principalment en un sector, els dels 
electrodomèstics, de difícil penetració 
d’estratègies de marca pròpia.

Per altra banda, tenim la col·laboració 
sota diferents fórmules, com la més 
formal de Passion Beauté, amb 60 per-
fumeries associades que també venen 
multimarca, o la de Carrera que, com 
explica Joan Sala, actua com a verita-

ble central  de compres i de serveis en 
un sector cada vegada més concen-
trat per l’aparició de grans operadors 
internacionals que poden permetre’s 
perdre diners a la filial espanyola si així 
eliminen la competència. Cooperació 
més informal però ben efectiva, com 
comentàvem més amunt, entre fabri-
cants locals i les sabateries Casas. 

Dels múltiples factors que segons Pere 
Anglada expliquen l’èxit de Bonpreu, 
dos elements enllacen amb les temàti-
ques del dia anterior –la venda no pre-
sencial- i del dia següent: la captació 
de talent i els recursos humans. Quant 
a la venda no presencial, després de 
constatar les dificultats i els costos 
que comportava servir producte fresc 
a casa del client, des de fa quatre anys 
han implantat la compra en línia i la 
recollida a la botiga, una fórmula també 
interessant per evitar la saturació de les 
nostres ciutats pel repartiment a do-
micili. Quant al talent, des de Bonpreu 
es remarquen la necessitat de nous 
perfils tecnològics i de personal molt 
especialitzat. Bonpreu cerca els millors 
de cada àrea perquè es plantegen la 
captació de talent com una inversió. 
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L’assignatura pendent de les 
retribucions

Aquesta sessió s’inicia amb una im-
portant aportació al coneixement del 
sector a càrrec de Carme Pérez (Ob-
servatori del Treball i Model Productiu), 
amb la presentació de l’estudi “Salaris 
en el sector comerç a Catalunya”. Amb 
dades del 2015, a partir de la CNAE 
,(comerç a  l’engròs, venda i reparació 
vehicles motor, comerç al detall), el 
salari brut anual mitjà de les persones 
assalariades que han treballat al co-
merç català ha estat de  20.428 €. 

Aquesta xifra és un 15,7% inferior al 
salari anual mitjà del conjunt de l’eco-
nomia catalana (24.222,95 €) i un 10,9% 
inferior al dels serveis (22.930,46 €), 
segons les dades publicades per l’INE 
a l’Enquesta anual de cost laboral. Cal 
tenir present que al comerç al detall, 
aquesta retribució es reduïa fins als 
15.576 €.  

Els salaris mitjans més baixos es 
generen en les parades de venda i els 
mercats ambulants. El caràcter extra 
europeu dels treballadors també està 
associat directament amb les retribu-
cions més reduïdes, de forma similar 
a l’edat: els qui han entrat fa menys 
temps al mercat de treball tenen retri-
bucions mitjanes inferiors. Els homes 
arriben al màxim retributiu als 50-54 
anys i les dones als 40-45 anys. La 
bretxa salarial per gènere arriba en el 
conjunt del sector comercial al 30,8%.

Podeu obtenir més informació clicant 
en el següent enllaç:

http://observatoritreball.gencat.cat/
web/.content/05_-_recursos/docu-
ments/fragments_de_coneixement/ar-
xius/Salaris_sector_comerc_2015.pdf

Cada director de botiga ha 
de ser el director dels seus 
recursos humans

La ponència central va anar a càrrec 
Josep Capell, de la consultora CEINSA, 
especialitzada en polítiques retributives 
i gestió del talent.  Segons Capell, el 
talent pel talent no serveix per res per-
què ha d’estar en el lloc adequat i ha de 
generar valor. No n’hi ha prou de fitxar 
una persona bona, cal saber on se l’ha 
de col·locar. Això vol dir que tothom ha 
d’estar el lloc adequat, ha d’adaptar-se 
a la cultura de l’organització i ha tenir 
clar el que ha de fer cadascú. 

Tot i que el perfil ideal d’un treballador 
del sector és un 30% d’aptitud, un 20% 
de coneixements i un 50% actitud, 
sovint les competències i habilitats no 
estan prou ben definides. Per Capell, 
cada director de botiga hauria de ser el 
director de recursos humans i sovint no 
té la formació adequada

Una gran inversió no pot 
funcionar si no es té la gent 
adequada

Segons el ponent, la gestió de recursos 
humans és fonamental per fer funci-
onar una inversió. Per important que 
sigui, aquesta no funcionarà si no es 
té la gent adequada. Una bona gestió 
dels recursos humans es basa en tres 
potes: organització, compensació, 
talent. Cal gestionar els objectius i la 
política de retribucions i d’increments 
és bàsica.

Per Capell, cal que la retribució estigui 
conformada per una part de compen-
sació fixa (el 80%) i la resta de variable. 
En aquesta retribució sovint existeix un 
retribució en espècie –com ara el pa 
de les fleques- que està mal comuni-
cada i es considera dret adquirit. Altres 
elements rellevants per atreure i retenir 
talent, més enllà de la retribució, són 
les possibilitats de conciliació familiar, 

les oportunitats internes de promoció i 
el reconeixement de la feina ben feta.

Capell va insisitir en els requisits que 
han de guiar la implementació variable, 
que ha de ser realment variable i, per 
tant, eventualment igual a zero. Entre 
aquests requisits destaca l’equitat 
interna i evitar la prima d’actituds inso-
lidàries, per la qual cosa recomana que 
hi hagi una part estrictament personal 
i una altra de vinculada al col·lectiu de 
cada botiga. Cal treballar preferentment 
per objectius ben dissenyats –millor 
que no pas comissions- i que tothom 
entengui . 

La periodicitat de pagament és millor 
que no sigui mensual, per evitar que 
la gent es freni quan arribi al 100% de 
compliment. També cal anar alerta a 
fixar el nivell en funció dels valors de 
l’any passat per evitar efectes serra 
dentada. Per evitar que es demani 
més gent, Capell recomana avaluar la 
facturació dividida per massa salarial. 
I, adverteix que no es pot avaluar en 
funció del marge si els treballadors no 
poden fer descomptes i no saben quin 
és el cost.

El consultor de CEINSA va finalitzar 
amb una definició taxativa: el talent 
consisteix a descobrir què fer quan no 
se sap què fer.

La conciliació familiar, un 
paràmetre emergent a l’hora de 
retenir talent al sector

Sergi Bernal, d’Andreu Xarcuteria, es 
presenta a si mateix com un èxit de 
promoció interna. Amb origen a Saba-
dell i pioners en la venda i degustació 
a l’Illa Diagonal, per Bernal “la clau 
és transmetre els valors més enllà 
d’explicar-los, a través de l’ambient, la 
informació”.

Josep Baltà, de Forn Baltà, amb dos 
establiments a Barcelona, per fidelitzar 
i motivar el seu personal aplica

Retribucions i talent
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una política de conciliació familiar poc 
freqüent en el seu sector: tanquen  
diumenges i festius i a l’agost fan 
vacances. Per Baltà, la comunicació 
és imprescindible entre venedors 
i productors per ajustar-se a la 
conjuntura –si plou, per exemple-. Per 
això també fan reunions setmanals 
amb l’equip de vendes i de producció. 
Considera que va molt bé llogar talent 
extern per tenir una perspectiva des 
de fora. Tot i amb això, ha promocionat 
una treballadora preexistent perquè es 
responsabilitzi d’obrir i tirar endavant 
el segon establiment que han obert 
recentment en una zona difícil. Ah! I 
a les diades, quan hi ha més feina i 
només es pot disposar de mitja hora al 
migdia, l’amo els fa el dinar.

“Qui no fa equip no és un bon 
venedor”

Viviana Guastalla, de Value Retail, va 

explicar que el repte que comporta el 
fet que al centre de La Roca Village 
hi convisquin 500 empleats de 135 
marques i, a més, 100 empleats de 
Value Retail a les oficines. Això vol dir 
que els venedors han de transmetre 
alhora els valors de la seva marca i del 
village. L’anticipació només és possible 
si s’està atent i observant. 

Per  Guastalla, un altre repte prové del 
fet que al nostre país treballar en una 
botiga es considera una ocupació de 
pas, no es necessita cap títol. Però 
tots els qui treballen a La Roca han de 
saber l’objectiu comú, tant si s’hi dedi-
quen sis setmanes com quaranta: “Qui 
no fa equip no és un bon venedor”, 
sosté Guastalla, que també explicà que 
hi ha moltes diferències entre les mar-
ques sobre la retribució i els estímuls 
i considera que les comissions indivi-
duals generen conflictes i les d’equip 

també, perquè sempre hi ha algú que 
s’hi gronxa. Per retenir talent cal una 
bona política de personal en base a la 
retribució, la formació, la conciliació i 
el fet de sentir-se valorat. Arran de la 
constatació sobre els baixos salaris 
que predominen al sector, derivada de 
la informació presentada al comença-
ment de la jornada per l’Observatori del 
Treball, Guastalla creu que estem en un 
període de transició en què s’exigeix 
als venedors crear experiències per a 
la gent que acudeix a la botiga, però 
en què els sous encara són de l’època 
quan els dependents es limitaven a 
despatxar els clients. 
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La internacionalització no pot 
ser una fugida endavant perquè 
no venem a dins i volem fer-ho 
fora

Pelayo Corella (ESCI-UPF) va ser 
l’encarregat de la ponència que obria la 
jornada dedicada a la internacionalitza-
ció. Per Corella, l’estratègia ideal d’una 
empresa per créixer és la de combinar 
nous productes amb nous mercats. 
Com no podem evitar que vinguin de 
fora, la internacionalització és una bona 
resposta i un al·licient per estar al dia. 
No hi ha una guia única a fer, cal tenir 
molta flexibilitat i depèn dels partners 
més enllà de tenir un bon pla.

Segons Corella, internacionalitzar no 
és només sortir fora a vendre. Sovint, 
la internacionalització va precedida de 
sortir fora a comprar i, si no s’és com-
petitiu, és difícil, perquè no es tenen els 
marges controlats. Per això, la inter-
nacionalització no pot ser una fugida 
endavant perquè no venem a dins i 
volem fer-ho fora. 

El ponent va presentar un seguit de 
qüestions que ens hauríem de respon-
dre abans d’emprendre la internaciona-
lització: Quin producte tenim? Quina és 
la nostra tecnologia? Quina és la nostra 
capacitat productiva? Aconseguirem 
adaptar el producte a les demandes 
externes? Podem aconseguir economi-
es d’escala?

I també: Quins recursos financers 
comptem? Hem de demanar crèdit, 
aquí o allà on anem? Qui hi ha a la 
nostra empresa més capacitat per tirar 
endavant la internacionalització? O 
haurem de contractar algú? Quin risc 
volem assumir? Quins són els punts 
forts i febles de la nostra cadena de 
valor?

Tothom ha de canviar 
de xip quan encetem la 
internacionalització

Les idees clau per tenir èxit en la inter-
nacionalització són segons Corella:

- Tenir flexibilitat en la gestió del con-
text (requisits tècnics, duanes, norma-
tiva...) 

- Disposar d’una estratègia digital per 
comunicar i/o vendre

- Tenir una avantatge sostenible en el 
temps, com ara els costos o la diferen-
ciació, o detectar nínxol específic

- Diferenciar-nos de la competència i 
retallar costos

El pla d’acció tipus per internacionalit-
zar-nos consistiria en:

- Anàlisi interna: recursos i capacitats. 
Anàlisi externa: entorn internacional, i 
estudi de la competència. Seleccionar 
binomi producte-mercat. Quin produc-
te i quin mercat

- Anàlisi externa: Avaluació i selecció 
del país o països de destinació.  Pla es-
tratègic en cada mercat. Selecció millor 
forma d’entrada i distribució. Incertesa, 
gap cultural, acostumar-se a col·laborar 
amb l’altre, amb noves mentalitats,.

Corella va concloure sostenint que 
quan s’aborda la internacionalització, 
totes les persones de l’empresa han 
de canviar el xip i el qui mana ho ha de 
tenir clar. 

Objectiu: Orient Mitjà. Però 
quan ja tens experiències més 
properes

El mateix  Pelayo Corella fou l’encarre-
gat de moderar la primera taula rodona 
del dia, dedicada a analitzar les experi-
ències de dues empreses, que han

adoptat estratègies verticals, passant 
de la fabricació exclusiva a comple-
mentar-la amb la venda directa al 
consumidor. Ambdues han apostat per 
vendre a fora directament, en un mer-
cat aparentment complicat com l’Orient 
Mitjà, on les diferències culturals són 
tan importants.

Anna Jante -de Naulover, empresa 
de moda de dona ubicada a Mediona 
i que elabora els seus productes a 
Catalunya- remarca la importància de 
la vocació en la decisió de sortir fora i 
la voluntat d’ampliar el negoci  trobar 
noves oportunitats. 

Orient Mitjà no era la primera destina-
ció a l’exterior de Naulover i Jante reco-
mana abans anar a un lloc que puguis 
controlar més fàcilment, on puguis anar 
i tornar en un dia. L’adaptació al gap 
cultural ha comportat adoptar el seu 
producte (escots, llargades faldilles) i 
superar les dificultats addicionals per 
a una dona que comporta fer negocis 
en aquests països. En termes de preus, 
apliquen uns de semblants als d’aquí, 
afegint-hi els costos de duanes.

La inevitable adaptació cultural: 
gustos, normativa i forma de fer 
negocis

Àngel Velasco, de Torrons Vicens, és 
un altre exemple d’estratègia vertical, 
adoptada pels nous propietaris que 
van adquirir l’empresa centenària l’any 
2000. Aquesta entrada en la venda 
directa al consumidor va anar acom-
panyada de l’ampliació de gustos, 
formats i packaging, amb l’objectiu de 
vendre torrons tot l’any, especialment 
als turistes que arriben al nostre país. 
L’adaptació cultural als nous mercats 
ha comportat no només modificar 
etiquetatges, sinó també ingredients 
introduïts en els nous gustos -com 
alcohol- adoptar formats més petits 
per convertir el torró en un Snack o per 
competir amb les capses de bombons. 

Créixer en clau internacional 
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Inicialment disposaven d’un gran 
magatzem refrigerat a la destinació, 
però ara fan trameses freqüents per 
avió per tenir el producte més fresc. 
Actuen amb un soci d’origen indi 
implantat a la zona, tot i que han de 
comptar legalment amb un soci de 
nacionalitat del país.

Clàudia Auradell, d’ACCIÓ, va 
completar la taula. Amb oficina a 
Dubai,  treballen per a tot el Golf 
Pèrsic. A partir del coneixement directe 
d’aquests mercats, consideren que 
hi ha importants oportunitats per a 
les empreses d’alimentació (en una 
zona on importen el 80% aliments 
que consumeixen residents i turistes) 
i moda (interior, nens, bany, home, 
dona). Dubai s’ha convertit en un pol 
comercial per al conjunt de la zona. 

Auradell insisteix en el fet que cal 
adaptar el producte, sobretot en la 
moda (maniquins sense cap), i en 
alimentació establir dates de caducitat 
més llargues i considerar la preferència 
pels gustos dolços. A l’horade fer 
negocis, el gap cultural també és 
molt rellevant i cal adaptar-s’hi: és 
important la relació personal amb ells 
perquè volen fer negocis amb gent que 
coneixen més que amb desconeguts. 
Cal persistència i tenir present que 
el contacte personal –almenys per 
telèfon- no pot ser substituït per altres 
formes de comunicació més fredes. 

Objectiu: França. O competir en 
un mercat exigent i madur

Tant exigent i madur, el mercat francès, 
va ser presentat amb el cas de l’em-
presa, Party Fiesta. El fill del fundador, 

Lolo Hernández, va compartir diàleg 
amb dos coneixedors directes d’aquest 
mercat: Judit Hidalgo (ACCIÓ) i Philippe 
Saman (Cambra de Comerç France-
sa), en una taula moderada per Maria 
Segarra (INTUERI CONSULTING.

Party Fiesta ja tenia experiència en 
alguns països europeus, com Portugal 
o Regne Unit. Abans d’arribar a França, 
també ha conegut Alemanya, on han 
començat amb botiga pròpia. L’em-
presa va introduir-se el 2009 al mercat 
francès via franquícia, a partir del saló 
de París Franquícies. Per la proximitat 
cultural, pensaven que no caldria mas-
sa canvis per a l’adaptació, a banda 
dels recursos humans i la legislació. 
Volien semblar francesos i per això van 
optar per la franquícia.

Des de fa dos anys treballen amb 
botigues pròpies (ara obriran la quarta) 
perquè han arribat a la conclusió que si 
vols fer una prova, està bé la franquícia, 
però per créixer de veritat, cal invertir-hi 
directament i adquirir un coneixement 
de primera mà d’aquell mercat. 

A França, el mercat de les franquícies 
és molt madur i molt exigent. 

Entrar amb botiga pròpia per fer 
marca i conèixer directament el 
mercat

A França van començar en funció del 
primer franquiciat que els va arribar. 
Ara tenen dinous botigues i n’han 
tancat cinc o sis. Tenen també zones 
d’activitat i retails Parks, emplaçaments 

on no són experts. No els va anar bé 
començar per aquí, cal centres comer-
cials o carrers premium.

A Alemanya tenen dotze botigues 
pròpies, totes als centres comercials, 
i ara els vénen franquiciats forts, que 
ja tenen altres botigues. A França, ara 
tenen les quatre botigues pròpies en 
centres comercials a París, on s’ubi-
quen a la planta baixa, amb gran flux 
de gent. Les franquícies, en canvi, són 
a Beziers, Marsella i al sud, perquè 
com remarcaran després els altres 
participants, hi ha més França més 
enllà de París, on tot és molt més car i 
més difícil.

Per donar imatge de marca, Hernández 
considera que, encara que no venguis 
gaire, has de tenir venda per Internet, 
amb una pàgina web tota en francès 
obligatòriament. Distribueixen els 
productes des del magatzem d’aquí, i 
es paga un fons d’entrada a vegades, 
a fons perdut. A França es paga al pro-
pietari i si no et va bé el pots recuperar 
en part o encara més gran.

Per tenir èxit en la sortida a l’exterior, a 
Party Fiesta han arribat a la conclusió 
que cal disposar d’un cap d’àrea, 
o country manager. Ara el fan estar 
dos mesos i mig a Barcelona, quan 
el principi es limitaven a portar els 
franquiciats per fer-los una formació 
inicial d’una setmana.  

La via dels corners als grans 
magatzems

Judit Hidalgo va coincidir que cal fer un 
test per experimentar com és el mercat, 
fer marca per trobar els franquiciats
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més forts possibles i tenir una botiga 
com a ensenya. És veritat que aquesta 
opció representa més inversió i que els 
costos de personal i  de local són més 
elevats, però cal incorporar-los al pla 
d’empresa.

Hidalgo insisteix que França és el 
paradigma del mercat supermadur, 
on és especialment important la 
innovació.  La ubicació en corners 
de grans magatzems és una opció 
interessant per introduir-se al mercat. 
Els establiment de més nivells primer 
et limiten als centres secundaris i al 
cap de dos anys, si tot va bé, pots fer 
el salt als de primer nivell, habitualment 
a París. Tot i amb això, cal tenir 
experiència local en corners abans 
d’optar a sortir a fora a través d’aquesta 
via.

Per entrar al mercat francès, és 
més fàcil i més assequible fer-ho 
per ciutats mitjanes

Per Philippe Saman, la proximitat i les 
relacions històriques fan de França un 
espai natural d’expansió de les nostres 
empreses. Tot i amb això, insisteix que 
cal adaptar els productes i serveis, 
perquè no són els consumidors els qui 
s’han d’adaptar a l’empresa, sinó al 
revés.

Explica casos com el de Nostrum, que 
ha començat per Montpeller i Tolosa, 
perquè hi ha detectat més oportunitats, 
com a moltes ciutats mitjanes i grans 
del país, abans d’anar a París. 

Saman remarca que cal conèixer en 
profunditat la reglamentació francesa, 
que és molt intensa i on hi ha més 
protecció de l’arrendador que aquí i on 
són de llei el traspàs, el dret d’entrada 
o el fons de comerç. Cal també assumir 
que les obligacions fiscals són més 
intenses.

Les marques catalanes i espanyoles, 
com Mango i Zara, gaudeixen de bona 
imatge al mercat francès, la qual cosa 
pot afavorir als que vénen al darrera. 
Les franquícies i són importants i ben 
organitzades. A França hi ha 72.000 
franquiciats i 1.900 franquiciadors, 
amb una tendència de diversificació de 
marques de superfície mitjana, sobretot 
al sector agroalimentari. Un sector 
on es valora especialment la novetat i 
el  packaging diferent dels productes 
catalans o espanyols.     

Taula rodona. Mercat objectiu: 
Mèxic.

Mònica Algàs (Bóboli). 35 anys 
d’existència. Multimarca (700 clients 
a Espanya). Monomarca: 60 botigues, 
pròpies i franquícies, només a Espanya, 
50 corners a El Corte Inglés. Portal 
propi i participació a d’latres de 
genrals. Exportació, 40%, volen que 
sigui la meitat. On line 3%, volen aviat 
ser un 10%

Diverses cadenes de grans magatzems 
a Mèxic. Treballen amb Palacio de 
Hierro en exclusiva. Fa uns anys, 
multimarca. No tenen botiga pròpia, 
però els agradaria. 

Mèxic perquè té molt afinitat cultural, 
presència marques espanyoles als 
grans centres comercials. Molt comerç 
tradicional. Classe mitjana forta, molts 
nens, que els agrada vestir-los bé. 

Filial: logística complicadíssima. Cal 
un distribuïdor o fer-ho un mateix. 
Aranzels. Requeriments complicats: 
etiquetatge, duanes. 

Cal tenir algú que es faci càrrec de 
la importació. El producte surt més 
car que aquí. Tenen moltes ganes de 
consumir.

Fora de DF, el canal multimarca 
encara té molt sentit. Fira important a 
Guadalajara. Per a la moda, les fires 
són fonamentals, tot i que a Europa 
estiguin de crisi.

Cal crear una filial i invertir. Caldria 
haver enviat algú d’aquí a viure allà. 

La moda infantil és el germà pobre de 
la moda. Ara potser podrien obrir una 
botiga pròpia mitjà termini. La col·lecció 
intenten que encaixi a cada país. 

Xavi Bru (Enrique Tomás). 92 països. 
Mèxic des del desembre. Pernil ibèric 
no es fa enlloc més. Són botiguers. No 
volen clients que tinguin gana. Van a 
gaudir a les seves botigues. No pots 
enviar el producte, has d’anar a portar-
lo. Qui sap tallar pernil? Molt millor si 
l’acabes de tallar. La venda no acaba 
quan el client paga sinó quan el client 
torna. 

Mèxic perquè van trobar la persona. 
Cal trobar algú que ho faci bé. Si ho 
fas tot bé, funciona. Ara començaran a 
obrir franquícies. Primer lloc per aterrar: 
DF, davant Palacio de Hierro.

Centres comercials van bé per 

seguretat i temperatura.

El dia que van obrir els faltava la meitat 
del gènere. El TPV no funcionava. 
Reglamentació molt clara, va canviant, 
cal estar al dia. Duanes punt més difícil. 
Cal estar molt més proactiu. Són de 
vida.

A l’estranger no pots anar a resoldre 
un problema aquí. Van començar 
per Londres per aprendre i ho estan 
aplicant aquí i arreu. Botiga pròpia i 
franquícia. Envien els pernils sencers 
perquè estan més bons si es tallen 
aquí. Cal ser extraordinàriament 
bons en els processos. Ja tenen nou 
contractes firmats quan van començar 
al desembre, a segones ciutats i zones 
turístiques. Si ho fas bé i ets honrat 
funciona a tot arreu. A Mèxic s’estimen 
molt tot el que ve d’aquí. 

D’aquí a un mes obren a París amb 
botiga pròpia. Els experiments els 
fan amb els seus diners. Si va bé, ja 
franquiciaran. Si no, et fan malbé la 
marca perquè es salten protocols. Cal 
fer-ho bé. 

Han de tenir algú que defensi els valors 
de la marca, per explicar què hi ha 
darrere de cada decisió. Si no entens la 
raó de ser ho acabes fent malament.

Cristina Madrid (ACCIÓ). Canal 
multimarca només queda esport i 
nens, cerimònies. País molt burocràtic. 
Quan aconsegueixes obrir el camí, 
funciona. moda cosmètica, farmàcia, 
OTC, alimentació. Gustos americans 
i europeus. 120 milions de persones, 
les classes baixes continuen comprant 
a mercats informals. Diferències 
culturals: mai no et diuen que no. 
Sembla que és molt pròxim, però no. 
Molta competència americana. 

El distribuïdor fa d’importador. És el 
camí més fàcil.

Zones turístiques de Cancún i Pacífic.

No per ser Amèrica Llatina els pots 
enviar qualsevol cosa. 

El 95% d’empreses catalanes entren 
als USA per Miami. 

Modera: Maria Segarra (INTUERI 
CONSULTING)  
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