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EDITORIAL

Vint anys d’èxits

Noemí Aymamí, MBA-URV, 18a edició
Pere Marc Franquet, MBA-URV, 13a edició

20 anys efec�us d’MBA! Actualment en curs la
21a edició i fa pocs dies ha ﬁnalitzat l’entrega
dels projectes de la 19a. Unes 600 persones
que formen part del col·lec�u de l’MBA: exalumnes, alumnes, professors, exprofessors,
conferenciants, assistents als MBA Seminars,
etc. Cada cop, la petjada de l’MBA és més present en el nostre territori i fora d’ell també.
Les persones que estan treballant lluny d’aquí,
però que són MBA de la Universitat Rovira i
Virgili, ens representen. Els emprenedors que
�ren endavant els seus projectes i que s’han
alimentat dels coneixements de l’MBA també
ens representen.
Des de la nostra humil opinió creiem que les
persones que formem part de l’MBA-URV volem fer palès el talent que hi ha al territori, les
ganes i empenta de �rar endavant un projecte
que va començar essent pe�t però que està
esdevenint molt gran. Les úl�mes inicia�ves,
ac�vades per l’Alumni; els pe�ts empresaris
que engeguen els seus projectes o la posada
en marxa de l’Associació d’Exalumnes i Amics
de l’MBA de la URV, entre d’altres, fan que el
xup-xup de l’MBA no pari. I això ens ha d’omplir
d’op�misme per con�nuar endavant, treballant amb força, il·lusió, i sobretot amb l’orgull
de ser MBA de la URV. Per molts anys.
Per un 2016 ple d’èxits.
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L’ENTREVISTA

Jordi Palomar
per Noemí Aymamí

Jordi Palomar, presidente de la «Organización Internacional El Sol», director
del «Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria» y presidente
del Grupo J. Walter Thompson España, pronunció la conferencia inaugural de
la 21.ª edición del MBA de la Universitat Rovira i Virgili, el pasado 22 de octubre, con el título «El Sol, 30 años de luz en la publicidad iberoamericana».
Palomar fue profesor de Marketing en varias ediciones del MBA de la Universitat Rovira i Virgili y aprovechamos la oportunidad de tenerlo entre nosotros,
para hacerle esta entrevista.
Profesor muy querido por los alumnos del MBA-URV que
pudieron disfrutar de tus clases. ¿Cómo entras a formar
parte del cuadro docente del MBA y qué recuerdas de
aquellos años que estuviste en nuestro programa?
Un buen amigo de Reus me comentó que en la URV necesitaban un profesor de publicidad para el máster y me apetecía
compar�r mí día a día con gente que quisiera aprender. No
lo habría hecho en una licenciatura, pero me gustó el reto de
compar�r mi experiencia con profesionales adultos, licenciados de otras disciplinas que querían ir más allá con un MBA.
La experiencia me encantó y, pese a lo duro de salir del lío
del curro para conducir hasta Tarragona y volver a las 10 de
la noche a conducir otra horita, en las horas de clase y debate se palpaba tanto interés y mo�vación que eran chutes de
energía para mí.
Hace pocos días has renovado como presidente del «Fes�val El Sol» hasta el 2019. ¿Cómo nace esta inicia�va y desde
cuándo eres el presidente?
El fes�val empezó hace 30 años para premiar/incen�var la
excelencia crea�va. En 2013 me pidieron que me hiciera
cargo de re-diseñar el fes�val porque la crisis estaba instalada en el sector, los recortes llegaban a las inversiones de
agencias en fes�vales y tenía que ser un fes�val muy relevante o morir. En 2014 empezamos una nueva etapa mucho
más internacional y, en parte por los magníﬁcos resultados y
en parte por consolidar el nuevo modelo, acabo de renovar
hasta 2019, aunque la verdad es que, una vez estabilizado
el nuevo modelo, tal vez tras la edición del 2017 (ya será la
cuarta edición del nuevo formato) dimita, puesto que ya serán muchos años y supone añadir mucho trabajo a mi ac�vidad regular.
Los 30 años del «Fes�val el Sol» demuestra la buena salud que
�ene el sector de la publicidad. ¿Hasta qué punto las empresas
dan «carta blanca» a los crea�vos para diseñar las campañas?
¿Tienen muchos prejuicios?
¡De «carta blanca» nada! La publicidad no la hacen un grupo
de freakeys inspirados por sustancias tóxicas, la publicidad
es una parte más del marke�ng y es tan rigurosa y compleja como lo es el marke�ng en general: mucha inves�gación,
muchos datos, mucha estrategia y unas imprescindibles dosis de crea�vidad. Como el resto del marke�ng y/o los nego-
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cios en general, la publicidad vive por y para los resultados.
El nacimiento de las redes sociales revoluciona el mundo del
marke�ng y la publicidad. ¿Esto supone una oportunidad o
más bien una diﬁcultad a la hora de ges�onar esta área en
las empresas, dado la mul�tud de canales existentes?
Lo di�cil es siempre marcar el camino adecuado (la estrategia) y plasmarla en una idea mágica que cau�ve, luego, su
bajada a los diferentes medios o canales es la parte más entretenida, pero la más fácil y mecánica.
¿Cómo valorarías la importancia del marke�ng en cualquier
empresa? ¿Piensas que los equipos direc�vos le dan la importancia que se merece?
En general sí. En la úl�ma década se ha dado un salto importante. El problema actual de los países periféricos como España es que, en gran medida por falta de estructuras locales
y para ahorrar, se aterriza localmente un marke�ng regional
o global, lo que, en ocasiones, puede mermar un poco su
efec�vidad.
Las grandes empresas disponen de más recursos para afrontar las campañas de publicidad, pero las PYMES lo �enen
más complicado. ¿Qué consejo les darías?
¡Hacerlo mejor! Las PYMES no �enen que adaptar marke�ng
global o regional. Conocen mejor el terreno que los rodea y
pueden desarrollar estrategias más adecuadas a su entorno.
Una buena estrategia plasmada en una buena crea�vidad y
con poca ac�vidad y/o presupuesto puede ser más efec�va
que una genérica adaptada con grandes presupuestos.
¿Qué piensas de la ﬁgura del community manager? ¿Es una
pieza clave? ¿Se le está dando la importancia que se merece?
Se le está dando más de la que se merece y, con esto, no
quiero decir que no la tenga, quiero decir que, como es algo
nuevo y que «mola», parece que ser community manager
es lo más y es un rol más de los que se necesitan en el equipo. Hay un dicho: «Antes de poner la lengua en movimiento,
ponga el cerebro en funcionamiento», y el community es la
lengua, no el cerebro.

L’ENTREVISTA

En un mundo en el que la publicidad cada vez se dirige más al
público obje�vo, gracias sobre todo a internet, dónde recibes
ofertas en función de lo que consumes o buscas en Internet,
¿cómo se adaptarán las técnicas de marke�ng?
Que un sacerdote haga una confesión privada a un creyente no quiere decir que no pueda celebrar misas colec�vas.
El micro es una nueva herramienta del marke�ng, pero eso
no quiere decir que vaya a sus�tuir o que sea mejor que el
macro.
¿Cuáles son las claves para conseguir que una campaña publicitaria sea exitosa hoy en día?
Que parta de un insight real de los consumidores, que la propuesta esté anclada en el diferencial del producto o marca y
que se apueste por una crea�vidad valiente que entregue el
beneﬁcio sin ambages.
¿Qué es el «neuromarke�ng»? (si puedes explicarlo para todos los públicos) ¿El «neuromarke�ng» ya se está aplicando
o todavía es sólo para estudios de laboratorio?

cas y rigor cien�ﬁco. Nuestro estado general, los colores de
un lineal, la lluvia, el grado de felicidad o los colores de un
espacio donde se degusta un coñac, etc. afectan a los resultados/percepciones/comportamientos de los consumidores
y, como en casi todo, a mayor información (bien ges�onada)
mayor eﬁcacia.
Si tuvieras que escoger una campaña que te ha marcado a lo
largo tu vida, ¿con cuál te quedarías y por qué?
Personalmente, la campaña de Freixenet con Scorsese y
«Polo de inaccesibilidad» de Corona han sido muy especiales porque, al margen de una inmensa can�dad de premios y
ser dos campañas de gran envergadura, han supuesto experiencias personales increíbles: la primera supuso rodar una
semana en Nueva York con el famoso director y vivir todo un
proceso cinematográﬁco interesan�simo, la segunda, estar
durante dos semanas cruzando toda China con un grupo de
chinos de una remota aldea en la Mongolia interior para llevarlos a ver el mar por primera vez en su vida.
¿Podremos disfrutar de tus clases en futuras ediciones?

Es una nueva disciplina que estudia los procesos cerebrales
que rigen la compra o el consumo de productos con técni-
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¡Ja ja ja ja ja, seguro!

ACTUALITAT

Premis al millor expedient i projecte
de la 18a edició de l’MBA de la URV

Quin perﬁl tenen els estudiants de
la 21a edició de l’MBA-URV?

Dins del marc de la conferència inaugural de la 21a edició de
l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili, el passat 22 d’octubre,
s’ha fet el lliurament dels premis al millor expedient acadèmic, premi promogut pel fabricant de gasos industrials Messer Ibérica i del premi al millor projecte, ambdós premis corresponents a la 18a edició.
El premi al millor expedient acadèmic ha estat per Álvaro
Vidal i li han fet entrega Rubén Folgado, director tècnic de
Messer Ibérica i exalumne de l’MBA de la Universitat Rovira
i Virgili i Marion Riedel, responsable de Comunicació i Màrque�ng de Messer Ibérica.

La 21a edició de l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili la conformen un total de 26 alumnes, del quals 19 són homes i 7
dones.
A con�nuació us detallem algunes dades d’interès sobre el
perﬁl dels estudiants d’aquesta edició:
Distribució per sectors d’ac�vitat

Pel que fa al premi al millor projecte, ha estat per l’equip
format per Daniel Asensio, José Antonio Díaz, Edward Rimy
Guzmán, María José Sarrión i Álvaro Vidal. Han fet l’entrega
dels guardons Joan Ramon Alabart, director de l’MBA de la
URV; Xavier Borràs, coordinador del mòdul de Finances Empresarials de l’MBA-URV i Borja Arrizabalaga, coordinador
del mòdul d’Organiza�onal Eﬀec�veness de l’MBA-URV.
El projecte desenvolupat per l’equip guanyador és diu «Munani» i es tracta d’una empresa de processat i comercialització d’aliments precuinats de quinoa al mercat espanyol.

Mitjana d’edat: 34,2 anys.
Experiència laboral mitja: 10,2 anys
L’enginyeria és la formació que aporta més estudiants, seguit
de les ciències socials.
Distribució per rols
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ARTICLES D’INTERÈS

Internacionalització = Planiﬁcar,
implantar i consolidar
Montserrat Feliu
Professora de Globalització dels Mercats, MBA-URV

P

arlar d’internacionalització, és parlar
d’estratègia. D’un projecte estratègic que
implica a tota l’organització, no d’un objec�u
estratègic del departament comercial.
Planiﬁcar, implantar i consolidar, aquesta és la
clau!
La planiﬁcació és essencial i és un dels elements
que redueix el risc de fracàs. La internacionalització implica present i futur, i ens convida a reﬂexionar i potenciar altres estratègies que no es poden
improvisar, com són la incorporació de talent, la
potenciació de la crea�vitat, la innovació per a
desenvolupar nous productes i solucions...
¿Per què no existeix un pla per internacionalitzarse en 10 dies?
Perquè en els processos d’internacionalització estan interrelacionats aspectes interns de l’empresa
amb aspectes externs. Com aspectes interns
cal destacar l’equip humà, l’estructura organitza�va, la situació ﬁnancera, les polí�ques internes d’innovació, coneixement i la cultura corpora�va. Com a aspectes externs, destacaríem,
entre d’altres, la situació dels mercats exteriors,
el posicionament de clients i proveïdors, els �pus
d’inversions i les opcions de ﬁnançament que té
l’empresa.
Les primeres accions que hem de realitzar són
analitzar en profunditat el nostre propi projecte
empresarial i detectar les carències i/o aspectes
a millorar i/o solucionar de forma prèvia i, (en alguns casos concrets), en paral·lel amb l’inici de la
internacionalització.
Hem de preparar les nostres organitzacions
per a la internacionalització
Els recursos són limitats, especialment ho són
les persones i els mitjans ﬁnancers amb que
comptem. No és raonable, i està contrastat que és
així, que, en funció dels nostres recursos decidim
obrir 10 mercats alhora. Cada organització és diferent i per això, les accions a realitzar són diferents
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i úniques en cada empresa. És molt important
compar�r les experiències d’altres empreses, però
hem de conèixer molt bé les nostres capacitats.
RISCOS: sí o sí
Totes les decisions empresarials impliquen
l’assumpció de riscos, eliminar el risc és impossible, però el que sí cal intentar és minimitzar-lo al
màxim.
L’anàlisi dels riscos cal fer-lo a mida de cada organització i les mesures a prendre també han de ser
adequades a la seva dimensió i recursos. Només les
grans organitzacions tenen plans per a l’evacuació
organitzada d’expatriats o equips locals en determinats països en cas de conﬂicte i així garan�r la
con�nuïtat en l’ac�vitat al país, per a les pe�tes
organitzacions això no és viable, però sí cal fer una
previsió i prendre mesures mínimes.
Cal destacar la importància de conèixer bé les regulacions a nivell de compliment norma�u tant
del producte com de l’ac�vitat en el país de des�, aquest aspecte no planiﬁcat, pot afectar molt
nega�vament l’entrada en aquest país i pot implicar un canvi substancial i no previst en l’estratègia
decidida d’entrada al mercat. Les regulacions de
duanes, la legislació ﬁscal com no residents (especialment en el sector serveis), les norma�ves de
control de canvis per a les inversions i repatriació
de capitals, entre d’altres.
L’anàlisi previ, assessorament i l’establiment
de polí�ques, processos i procediments
d’acció minimitzen els riscos associats a la
internacionalització.
Com ens internacionalitzem? No hi ha única manera, ni una solució màgica ni idònia per a totes les
empreses, com tampoc hi ha un mercat ideal per
a tots, encara que els que estem especialitzats en
donar suport a les empreses en els seus processos
d’internacionalització sabem que les modes existeixen. Totes les estratègies d’entrada en un mercat tenen punts forts i febles i s’han d’analitzar al
detall.

ARTICLES D’INTERÈS
Les PERSONES: els veritables motors
Estarem tots d’acord que tant per reﬂexionar, per
reaccionar, per prendre decisions, per actuar, per
internacionalitzar, .... necessitem persones. Sense
persones res d’això pot succeir. I precisarem persones compromeses, polivalents, que puguin treballar en equip, que es�guin cohesionades i que
�nguin il·lusió i mo�vació per aconseguir nous
reptes.
Persones amb coneixements, idiomes i ap�tuds, i
amb una ac�tud proac�va i ﬂexible.
La tasca més important de qui lideri el projecte
d’internacionalització és que aquest plantegi oportunitats de desenvolupament en les persones i que
per a aquestes el mateix projecte impliqui nous
reptes personals i professionals. La ges�ó internacional del personal i la ges�ó d’equips mul�culturals és un repte per als actuals líders d’aquests
projectes.
La diversiﬁcació de productes i mercats s’imposa
cada vegada més en aquest entorn global i de can-

vi permanent. Hem de preparar-nos per poder fer
front a les oportunitats on es�guin, al nostre país o
en un altre. La internacionalització ens aportarà, a
part de negoci, moltes experiències, coneixements
i cultura, que ens faran més oberts i ens enriquiran
personalment.
Comptar amb els companys de viatge adequats és
clau, no hem de minimitzar en absolut la ges�ó
de la relació amb representants, distribuïdors, partners locals, socis, des dels seus aspectes posi�us
com nega�us, ja que tot suma, mul�plica o resta.
A FELIU estem especialitzats en projectes
d’implantació a l’exterior i en mobilitat internacional. Ens agradarà compar�r el seu projecte i poder-los assessorar i acompanyar en el repte de la
internacionalització.

www.feliu.biz | www.expa�eliu.com

ARTICLES D’INTERÈS

Descobrir el talent
Joan R. Alabart
Director de l’MBA de la URV i Gallup-Cer�ﬁed Strengths Coach

E

n Bill tenia dues carreres universitàries: comptabilitat i ﬁnances.
Quan va acabar els estudis a la
universitat i es va graduar entre els
primers de la seva promoció, el van
contractar com a controller per a una
gran corporació. Respectat i eﬁcaç, en
Bill va ascendir ràpidament per la jerarquia corpora�va. Durant tres anys
va representar l’empresa en el consell d’en�tats que prestaven serveis
comunitaris i va liderar campanyes
de recaptació de fons que van batre
rècords. Quan en Bill tenia 35 anys, el
psiquiatre li va aconsellar que considerés un canvi de professió a causa de
l’estrès que pa�a com a controller.
Quina feina podria fer que impliqués
menys estrès i que també proporcionés uns bons ingressos? En Bill va decidir experimentar el procés Dependable Strengths® (DS) per descobrir les
seves fortaleses. El DS va ser creat per
Bernard Haldane el 1945, després de
la Segona Guerra Mundial, per ajudar
els militars dels Estats Units en la transició cap a la vida civil. En l’actualitat,
el Center for Dependable Strengths és
l’encarregat de mantenir i difondre el
DS per tot el món. El nucli del procés
el cons�tueix la iden�ﬁcació i narració
d’un �pus par�cular d’històries per-
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sonals, les «bones experiències», que
il·lustren el desplegament d’algunes
de les nostres fortaleses.
En Bill va començar a iden�ﬁcar «bones experiències» des de la seva tendra infantesa i les va ordenar cronològicament. Entre els 5 i els 9 anys va
establir un rècord venent revistes. Tenia set companys treballant per a ell.
Després va vendre la ruta per associarse com a venedor amb un altre noi del
veïnat que tenia una bona impremta.
Tots dos es van fer d’or. A l’ins�tut, en
Bill tenia un pròsper negoci de venda
de llet a les escoles publiques i a altres ins�tucions. A la universitat portava tres franquícies simultàniament,
totes amb gran èxit.
Com caram va acabar en Bill estudiant
comptabilitat i ﬁnances?, et preguntaràs. El pare d’en Bill no tenia un bon
concepte dels venedors. Va demanar
a un pres�giós professor universitari
amic seu que convidés en Bill a sopar a casa seva per orientar-lo una
mica. «No has de ser un venedor tota
la vida. Ets prou intel·ligent com per
ser un bon professional», va sentenciar el professor. Així és com en Bill va
començar a estudiar comptabilitat i
ﬁnances al tercer any a la universitat i

ARTICLES D’INTERÈS

va abandonar la idea de les vendes i el
màrque�ng. L’exploració de les «bones experiències» de la seva vida va
permetre a en Bill vincular les fortaleses i el gaudi dels seus primers anys
amb les «bones experiències» més
recents, les de les col·lectes de fons
per a les en�tats de serveis comunitaris. Finalment, en Bill va abandonar la
comptabilitat i va començar a treballar en l’àmbit del màrque�ng, on va
aconseguir un èxit professional més
gran i, sobretot, va poder deixar enrere aquell estrès letal.

“Stressed Businessman”
by Universidad Politécnica de Madrid on Flickr

La història d’en Bill em fa reﬂexionar
sobre tres punts clau. Primer, la resposta a la pregunta per a què serveixo
és personal i intransferible. La portes
dins i hauràs d’esforçar-te per trobarla. La família, els amics, la parella,
tothom voldrà donar-te consells. No
els escol�s. Ja veus com va acabar en
Bill. Treballa de manera diligent en el
teu auto coneixement: prova el DS;
contesta el qües�onari StrengthsFinder®; experimenta tant com puguis,
fent atenció a les teves reaccions. Per
exemple, executes fàcilment una ac10
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�vitat, com si sabessis per endavant
els passos que havies de fer, i, a més,
la fas perdent la noció del temps? Ets,
sens dubte, davant d’una pista que
has posat en joc un o alguns dels teus
talents.
Segon, el nostre patró de talents és
únic i perdurable. El fet de ser únic sona
guai, però això de perdurable, o sigui,
que és immutable, probablement ja
no t’agradarà tant. Em sap greu, però
et recomano que ho accep�s com
més aviat millor. La creença que tots
podem aprendre a ser excel·lents en
gairebé tot està molt estesa, però, ens
agradi o no, és errònia. La neurociència ens ho corrobora. «Però en Bill
va treure unes notes excel·lents en
comptabilitat i ﬁnances, oi?», refutaràs. És cert, perquè probablement un
dels seus talents és learner
learner, és a dir,
li agrada el procés d’aprendre, el con�ngut, rai. La qües�ó és: era feliç treballant de controller?
Tercer, quan posem en joc els nostres
talents, temps i energia ﬂueixen. Una
prova? Escriu una frase amb la mà
que no domines. Et sen�ràs matusser
i incòmode. Estaràs pensant com has
d’agafar el llapis o com pots escriure
les lletres correctament. A con�nuació escriu la mateixa frase, però aquesta vegada amb la mà dominant. Et
sen�ràs bé, natural. Ni pensaràs. Ara
compara la qualitat de les dues frases.
Compara també el temps i l’esforç inver�ts. Què conclous? Si decideixes
millorar l’escriptura amb la mà no dominant, benvingut a la ges�ó de les
debilitats, a la frustració i a l’estrès.
Si decideixes con�nuar escrivint amb
la mà dominant, benvingut a la ges�ó
de fortaleses, a la produc�vitat.

ARTICLES D’INTERÈS

Sé ges�onar el potencial?
Alfred Arias
Profesor i Team Coach de l’MBA-URV

A

lguna vegada ens hem plantejat
aquesta pregunta? Possiblement,
en més d’una ocasió. Doncs bé,
aquesta mateixa reﬂexió ens hauríem
de fer els gestors del talent de les empreses amb un doble objec�u; d’una
banda, extreure el màxim potencial
dels col·laboradors que formen part de
les nostres organitzacions, i d’una altra,
facilitar l’òp�m desenvolupament professional i personal dels mateixos. Com
podem aconseguir-ho? Una cosa ens ha
de quedar clara; cap de nosaltres pot ser
excel·lent en tot, per la qual cosa, com a
gestors de talent, ens hem de centrar a
iden�ﬁcar allò que realment mo�va les
persones a demostrar l’excel·lència, ajudant a aﬂorar i potenciar les seves fortaleses i no obs�nant-nos a mirar d’eliminar
les seves mancances, per ac�va i per
passiva, és a dir, allò en què no són bons,
i que, gairebé amb total seguretat, tampoc no els mo�va. Per exemple, jo sóc un
autèn�c desastre i gens traçut en temes
relacionats amb el bricolatge i a més no
m’agrada i no em mo�va perquè no es�c
preparat, perquè no �nc la intel·ligència
per ser traçut i aquest és un procés que
es re alimenta entre si –el fet de no ser
traçut i el fet que no m’atreu–.
Com ho hem de ges�onar? Des del punt
de vista de les empreses, hem de dissenyar polí�ques de recursos humans que
perme�n aconseguir que tots i cadascu11
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na de les persones que formen les nostres organitzacions disposin de plans de
desenvolupament que, des del punt de
vista professional, els perme�n aconseguir el que podríem denominar «ﬁta de
cursa» o “moment dolç».
Com podem deﬁnir aquest «moment
dolç» o «ﬁta de cursa»? Bàsicament,
quan davant les quatre preguntes o reﬂexions exposades a con�nuació, la resposta sigui aﬁrma�va. Aquestes qües�ons, a tall d’auto reﬂexió, es resumeixen
en: Es�c fent una cosa que m’agrada o
m’interessa? Tinc els talents, coneixements, habilitats i experiència per ferla? Sóc conscient que genero un impacte
visible en l’organització, és a dir, que la
meva feina aporta un valor tangible per
a l’organització? Rebo un reconeixement
i em sento remunerat d’una manera justa?
Tots sabem que les nostres organitzacions no disposen de la versa�litat ni de la
ﬂexibilitat per aconseguir aquest estat
ideal per a tots els nostres col·laboradors,
però en tant que disposem dels mecanismes i de la voluntat per intentar-ho,
estarem en condicions de disposar d’una
força laboral compromesa, mo�vada i
amb un elevat grau de sa�sfacció, que
dóna el màxim del seu potencial i que
ens diferencia al mercat.

EL RACÓ DE L’EMPRENEDOR

20 anys d’Electrodomès�cs Altadill
Arturo Altadill
16a edició MBA-URV
CEO Altadill Electrodomès�cs

«El mercat és qui marca els canvis.
Només amb esforç, dedicació i passió
garan�m la con�nuitat».

sibilitar fer negociacions i tancament d’acords
amb constructores per a la realització d’obres
privades i públiques.

HISTÒRIA DE L’EMPRESA
L’any 1995, juntament amb el meu germà Ramon Altadill, vàrem iniciar el nostre projecte,
Altadill Electrodomès�cs, amb l’obertura de
la nostra primera bo�ga a Tortosa de 80 m2
d’exposició, on combinàvem la comercialització d’electrodomès�cs i electrònica de consum
amb el servei tècnic de reparació.

Només en dos anys, al 1997, el negoci ja necessitava una ampliació per fer front a les demandes dels clients, d’aquesta forma vàrem
duplicar la capacitat a 160 m2.
Coincidint amb l’inici del segle XXI, el negoci va
donar un salt molt important amb el trasllat de
la bo�ga a l’actual ubicació del carrer Sebas�à
Joan Arbó nº4, de la mateixa ciutat de Tortosa, amb una nova tenda de 450 m2 d’exposició
i 200 m2 de pàrquing. Aquest trasllat ens va
permetre donar un millor servei al nostre segment de clients que ens demanaven estar al
dia en les novetats tecnològiques i facilitar-los
l’accés; aquesta ampliació també ens va pos12
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Al 2008, amb el començament de la crisi
econòmica, decidim diversiﬁcar el nostre canal
de distribució amb l’inici de la venda al major,
sota el nom de COMECS (Comercial Electrodomès�cs Catalunya Sud). D’aquesta manera,
fem front a la caiguda del sector de la construcció.
Per a dur a terme aquest servei majorista i donar una imminent resposta als clients, implantem un centre logís�c al Polígon Mercaderies
de l’Aldea, just a l’entrada de l’autopista i la carretera nacional. Inicialment, l’àrea geogràﬁca
de COMECS englobava les comarques del Baix
Ebre, Montsià i Terra Alta. A dia d’avui hem ex-
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pandit l’àrea a tota la província de Tarragona,
Lleida i Castelló.

La imparable i extrema velocitat en les tendències empresarials amb les que m’he anat
trobant al llarg dels anys ha fet moure’ns igualment amb una celeritat altament crea�va per
adaptar-nos a les exigències del moment i poder sobreviure-hi.
Just al 2010, vaig decidir cursar l’MBA de la URV
per reciclar-me i aprendre noves tècniques
més segures i eﬁcients, que em fessin prendre
decisions amb més seguretat i valen�a. L’MBA
fa adonar-me’n de la necessitat d’envoltar-me
de gent més preparada, qualiﬁcada i, sobre
tot, amb il·lusió per �rar endavant els nous
projectes.
Coincidint amb la trajectòria de l’MBA, vaig decidir canviar el Sistema de Ges�ó de Bases de
Dades, implantant el mateix sistema que ges�onaven els grans majoristes a nivell nacional,
el qual, a banda, de millorar i facilitar el nostre
dia a dia, permet als nostres clients veure tot
l’estoc disponible en temps real.
A ﬁnals del 2011, amb l’evolució del mercat ens
veiem obligats a obrir una nova línia de negoci: la venda online amb el nom www.outletdeelectrodomes�cos.com. Aquest nom d’outlet
implantat tenia �rada perquè estava present
a tots els sectors en plena crisi. Actualment,
hem canviat el nom de l’e-commerce a www.
electropremium.com, ja que ens hem vist obligats pel dubte que genera als nostres clients la
paraula «outlet», entesa com a productes de
segona mà o amb tares, doncs tots els productes que comercialitzem són nous de fàbrica. Al
13
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mateix temps d’aquest canvi del nom comercial, hem renovat l’e-commerce per adaptar-lo
a disposi�us mòbils i tablets.

Aquest any, ens hem vinculat comercialment
al grup de compra EURONICS (líder a Europa),
adquirint amb exclusiva la marca a les comarques de Lleida i Tarragona. Això fa que qualsevol punt de venda que vulgui l’ensenya Euronics d’aquests territoris té que estar associat a
Altadill, SL.
MISSIÓ DE L’EMPRESA
La missió d’Altadill, SL és garan�r als nostres clients un ampli assor�ment de productes i serveis de les principals marques
d’electrodomès�cs i electrònica de consum
amb una excel·lent relació qualitat/preu, afegint valor gràcies a una atenció individualitzada
i especialitzada, basada en la plena sa�sfacció
de les necessitats en funció del perﬁl de cada
client.
VALORS DE L’EMPRESA
Conﬁança, comunicació, compromís i cortesia
són els valors i pilars fonamentals sobre els
quals ens regim a Altadill, SL.
LÍNIES DE NEGOCI
A dia d’avui, tenim tres línies de negoci ben diferenciades, les quals donen resposta a les necessitats de tres �pus de segments de clients.
PUNTS DE VENDA TRADICIONALS
Actualment, tenim dos punts de venda tradi-
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cionals propis, situats a les ciutats de Tortosa i
Sant Carles de la Ràpita, sota l’emblema de la
marca Euronics, per sa�sfer el segment tradicional del sector. Els clients que compren en
les bo�gues �siques de tota la vida buscant
una proximitat, conﬁança i qualitat en el servei, valoren molt l’atenció personalitzada i el
servei ofert tant abans, durant i postvenda.

C/Sebas�à Joan Arbó, 4, 43500 Tortosa (Tarragona)
Telèfon de contacte: 977 51 07 92

VENDA MAJORISTA, «COMECS»
Aquesta línia de negoci B2B és un servei dedicat especialment per als professionals del sector: tendes d’electrodomès�cs i electrònica de
consum, electricistes, fontaners, cadenes hoteleres, càmpings, immobiliàries, etc. Aquesta línia es caracteritza per la fàcil compra dels
productes, sabent en tot moment l’estoc que
hi ha mitjançant la intranet.

www.comecsonline.com
Telèfon de contacte: 977 44 99 06
Els clients poden realitzar la comanda d’una
manera ràpida, senzilla i a qualsevol hora del
dia, fent així que la ges�ó del procés es simpliﬁqui i que l’entrega es realitzi en el menor
temps possible.

C/Sant Isidre, 111, 43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)
Telèfon de contacte: 977 74 58 46

VENDA ONLINE,
ONLINE E-COMMERCE
Aquest canal de distribució online sa�sfà els
clients que estan en contacte amb les noves
tecnologies, gent més jove que busca altres
valors com el preu i la facilitat de compra des
de casa, anteposant aquests a la proximitat i la
conﬁança del segment tradicional.

www.electropremium.com
14

Networking MBA-URV

A més a més, poden accedir a més de 6.000
productes per veure i descarregar la seva ﬁtxa
tècnica, així com una imatge del mateix.

EL RACÓ DE L’EMPRENEDOR
EVOLUCIÓ DELS ÚLTIMS ANYS
Durant els anys 2008 i 2009 hi ha una caiguda
del negoci, deguda a la forta crisi soferta. Una
part important del nostre volum de facturació,
com era la construcció, cau en picat. Aquest fet
afecta greument al global de l’empresa. Tot i
això, la coincidència amb l’inici de la venda al
major fa que el volum de facturació no caigui
tant com al sector de la construcció, on anava
caient any rere any, amb xifres al voltant del
50%.
Al 2010, gràcies a l’experiència del major durant dos anys i a l’expansió d’aquesta línia de
negoci a tota la província de Tarragona i part
de Castelló, la nostra facturació global augmenta un 26%.
Durant els següents anys i ﬁns al 2013, anem
caient lleugerament sobre un 6% cada any, amb
mo�u de la forta entrada de la venda online al
nostre sector, aquest creixement de les vendes

online propicia que les bo�gues tradicionals
perdin vendes i, en conseqüència, baixin els
marges i el cistell mitjà de compra.
És a inicis del 2013 quan el nostre projecte online comença a agafar més força i pes, desprès
d’estar 2 anys aprenent i lluitant en aquest canal de distribució.
Finalment, al 2014 veiem un increment considerable del 33%, gràcies a les constants adaptacions que hem anat duent a terme segons
l’evolució del mercat.
Durant aquest 2015 seguim treballant i ges�onant millores con�nues, cercant l’excel·lència
i amb l’aliança ob�nguda amb Euronics estem
guanyant quota de mercat al segment majorista, captant nous punts de venda sota l’ensenya
Euronics a diverses ciutats com ara Reus, Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, Flix i Móra la Nova,
amb previsions de 3 apertures més a inicis de
2016.

Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015 (dades ﬁns al 3r Trimestre)

-18,61%
-11,52%
26,04%
-6,87%
-6,63%
-5,60%
33,69%
18,67%

Taula compara�va del creixement de la facturació en tant per cent des del 2007 ﬁns el 2015 d’Altadill, SL.
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NOVETATS A LA TRIBU

Visita a Plàs�cs Castellà
El passat 13 de juny, dintre del programa d’ac�vitats dels
ALUMNI de l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili, vàrem visitar l’empresa Plàs�cs Castellà de Tortosa.

i descobrir com ben a prop de casa nostra es fabriquen envasos que u�litzem a diari, com la tapa de Nesquick, els taps
del tetrabrik, la tapa del Nescafé o ﬁltres per a càpsules de
cafè u�litzades mundialment.

Plàs�cs Castellà és una empresa de packaging, especialitzada amb la injecció de plàs�c per a productes de paret ﬁna,
líder dintre del sector nacional i una de les punteres a nivell
Europeu. La seva ac�vitat en la injecció del plàs�c començà
fa més de 40 anys amb unes pe�tes màquines d’injecció i,
des de llavors, el seu creixement ha estat exponencial ﬁns
ocupar actualment una planta de 10.000 m2 de producció.

En la segona part de la visita vàrem realitzar un tour per les
instal·lacions. Tots els integrants van quedar gratament sorpresos al veure el procés de producció de la planta. Cada línia de producció està altament equipada amb sistemes de
robo�tzació i visió ar�ﬁcial, punters a nivell mundial. Gràcies
al seu procés produc�u i als estàndards de qualitat oferts, la
companyia s’ha conver�t en un proveïdor estratègic, posicionant-se els úl�ms anys, i de forma interrompuda, com a
principal proveïdor per a molts dels seus clients.

La visita s’estructurà en dos blocs. En primer lloc, el seu gerent i exalumne de l’MBA de la URV, Joan Castellà, ens oferí
una breu introducció del procés de fabricació dels envasos
d’injecció de plàs�c. Va ser una sorpresa comprovar que
dintre de la seva cartera de clients trobem empreses com
Nestlé, Unilever,
Unilever P&G, Danone, Helados Alacant o Pascual,
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Recentment, l’empresa s’ha unit a la mul�nacional NYPRO/
Jabil per plantejar una forta estratègia de creixement i expansió a nivell internacional, conver�nt a Plàs�cs Castellà en
el centre de desenvolupament per a tota Europa. Aquest fet,
unit amb el lideratge de l’empresa NYPRO/Jabil a Amèrica i
Àsia, situa al grup en un dels referents de packaging a nivell
mundial.

NOVETATS A LA TRIBU

Gran èxit del Sopar Anual Alumni MBA-URV 2015
Èxit de par�cipació al sopar anual de
l’ALUMNI de l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili, que va tenir lloc el passat 16
d’octubre al Club Nàu�c de Salou.
Aquest any vam estrenar un nou format,
programant una xerrada col·loqui a les 20
h que portà per �tol «Estratègies per a
combinar màrque�ng digital i màrque�ng
tradicional: casos pràc�cs». La xerrada, que
va ser pronunciada per Josep Maria Capella, professor de l’assignatura Digital Marke�ng de l’MBA de la URV i responsable de
Màrque�ng i Estratègies de Venda a «Cambrils Park Resort & Càmping Resort Sangulí
Salou», va permetre als assistents conèixer
de més a prop la importància que té el màrque�ng digital avui en dia i els punts clau a
tenir en compte.

a millorar aquest nou producte que estan
«dissenyant».

Durant el sopar, dos alumnes de la 20a edició, Miquel Antolín i Mireia Trepat, també
ens van presentar un projecte personal que
estan �rant endavant i que porta per nom
«Freshly Cosme�cs». Ens van demanar suport per una campanya de crowfunding,
que estaven duent a terme durant aquest
mes de novembre, a la plataforma «Kickstarter».
Sensació general d’haver passat una bona
estona, en bona companyia, fusionant formació, networking i gastronomia. Ja estem
esperant el de l’any vinent!

Posteriorment, a l’hora del còctel, vam poder tastar un nou vi d’aperi�u que està en
fase d’elaboració, fruit d’un projecte que
estan fent un equip d’alumnes de la 20a
edició de l’MBA de la URV. Aquest projecte, que porta per nom «Vi�a», ens el van
presentar dos dels components de l’equip,
Vicenç Ferré i Sergi Orrit. Tots els que el
vam tastar, vam poder omplir un qües�onari que ajudarà a aquest equip de projecte
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Esport, enologia i gastronomia al Walk&Wine
prop els vins d’aquest celler i de fer un pe�t tast del nòrdic walking o marxa nòrdica
entre les vinyes a la ﬁnca de Mas Vicenç,
fent aturades “tècniques” en dues casetes
de tros per maridar els vins del celler amb
unes tapes. L’Alumni MBA-URV va tenir el
privilegi de degustar el nou vi de Mas Vicenç, acabat de sor�r al mercat, el «Flors i
Violes».

Això precisament és del que vam poder gaudir al Walk&Wine organitzat pel Celler Mas
Vicenç el passat 28 de novembre. L’ALUMNI
MBA-URV va incloure dins del calendari
d’ac�vitats aquesta sor�da, que va comptar
amb un nombrós grup de membres de la
comunitat amb ganes de conèixer de ben a

Promoció de Josep Maria Pàmies (5a edició MBA-URV)
Josep Maria Pàmies, exalumne de la 5a edició de l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili, ha promocionat el passat 1 d’octubre
a l’empresa en la que treballa: Equatorial
Coca-Cola Bo�ling.
Anteriorment tenia la posició de Maintenance Development Coordinator per a les
12 plantes embotelladores que té el grup a
l’Àfrica i desenvolupava la implantació dels
projectes d’excel·lència de manteniment i
d’excel·lència d’operacions de la companyia.
Actualment és el Business Transforma�on
Manager - Industrial Program Lead i se
n’encarrega de la Business Transforma�on
Oﬃce. Entre les seves noves responsabilitats està la ges�ó i planiﬁcació dels projectes
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estratègics i intersectorials dins de la zona
industrial i, també, actuar com ambaixador
de transformació dins de la mateixa zona,
garan�nt la integració i l’alineació dels diferents projectes, així com la seva promoció i
consolidació.

NOVETATS A LA TRIBU

Col·laboracions amb Lear Corpora�on

La col·laboració iniciada amb aquest partner, el
passat 2015, ha con�nuat amb l’organització de les
següents ac�vitats:
• Visita dels alumnes de la 19a edició a les
instal·lacions de Lear Corpora�on, on van poder
gaudir d’una classe pràc�ca «in situ» del mòdul de
Direcció d’Operacions de l’MBA de la Universitat
Rovira i Virgili.

• Impar�ció del taller «Kiran Bedi, New Lear´s
Manager?» a càrrec de Joan Ramon Alabart, director de l’MBA-URV, com a sessió de cloenda de
la 1a edició del «Lear Tool Box for Managers», programa forma�u per als managers de Lear Corpora�on a Valls.

Calçotada Alumni MBA-URV 2016
Data:
Dissabte 20 de febrer de 2016 a les 13 h
Lloc:
Mas d’en Forès. Finca situada a la vall del riu Glorieta,
a 3 km d’Alcover i a 500 m de l’ermita del Remei
Com arribar-hi:
h�p://masdefores.jimdo.com/on-som
Qui pot assis�r-hi?
Exalumnes, alumnes de les edicions en curs, professors, partners, membres del consell assessor i personal vinculat a l’MBA. Podeu assis�r-hi acompanyats
amb qui vulgueu (parella, amics, etc.)
Preu:
Adults: 25 €
Nens menors de 12 anys: 12 €

22a
www.mba.urv.cat

edició

Inscripcions (ﬁns el divendres 12 de febrer):
info@alumnimbaurv.cat

SESSIONS INFORMATIVES
Dimecres, 17 de febrer - 19 h
Dijous, 17 de març - 19 h
Dijous, 14 d’abril - 19 h
Dijous, 5 de maig - 19 h
Dijous, 26 de maig - 19 h
Dijous, 16 de juny - 18.30 h
Dijous, 14 de juliol - 18.30 h
19
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Fundació URV
Centre de Transferència
de Tecnologia i Innovació (CTTi)
Av. Països Catalans, 18,- 43005 - TARRAGONA
Si us plau, conﬁrmeu la vostra assistència a:
Telèfon: 977 55 86 02 / mba@fundacio.urv.cat
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Un nou projecte als 54!
Joan Puig
Professor de Presentacions Zen

E

m fa il·lusió poder compar�r amb vosaltres
una estona del vostre temps i apropar-me a
Tarragona sense tenir que agafar l’avió!

Tota un reguitzell d’emocions ben diverses es van
anar amuntegant a mesura que s’acostava el moment de marxar cap a Alemanya. N’hi havia de tot
�pus des de la por natural al canvi ﬁns la il·lusió
per un projecte vital nou que podia ser engrescador i que tornés a treure el millor de mi mateix.
Tampoc hi va faltar la tristor pel que es deix però
també content pel que es podria trobar de nou...
Així doncs, amb una barreja ben equilibrada de
sensacions vaig engegar aquesta nova etapa ja fa
més d’un any.
Tenia clar que l’idioma alemany no va ser mai el
meu fort (tot i que l’anglès tampoc!) però també
tenia clar que si volia integrar-me, conèixer el país
i sobre tot la seva gent, tenia que posar-m’hi. I així
ho vaig fer, amb més voluntat que encert, i sobre
tot per la benèvola comprensió de la ciutadania
alemanya que més enllà de la correcció grama�cal
i l’ús adient del vocabulari, valorava més les ganes
de comunicar-me que tenia que no pas com ho
feia ...
Aquesta va ser una primera etapa, lògicament la
més di�cil, que va durar un parell de mesos, els
mateixos que vaig estar vivint en un apartament
de BASF a Ludwigshafen. No era un lloc idíl·lic, la
veritat, i més si vens de la costa mediterrània, però
allà vaig començar a fer les meves primeres relacions mentre anava amb el bus o el tramvia, a comprar al supermercats o mentre corria per l’entorn
que anava descobrint de gambada en gambada, ...
I m’hi vaig començar a sen�r a gust.
Mentrestant, seguia la tasca de cercar un lloc per
viure, per fer un altre cop «casa». La idea inicial,
recomanada per la gran majoria de col·legues i
també pel sen�t comú, era anar a viure a prop,
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a Mannheim, una ciutat gran de més de 300.000
habitants amb una important ac�vitat industrial i
també cultural. Allà vaig començar tot un seguit
de visites a la recerca d’un espai que pogués conver�r amb la meva llar. No va ser fàcil, el pis que
no tenia un all, tenia una ceba. Sempre hi trobava
quelcom que no m’encaixava. Després de moltes
anades i vingudes i amb la Pa�n (assistenta) ja
una mica neguitosa, vaig entendre que el que em
faltava era la llum, la claror del mediterrani, i és
clar, això no ho trobaria! Acceptat això i a punt ja
de llogar un apartament prop de la Wasser Turm a
Mannheim, vaig perdre’m una tarda per la ciutat
de Heidelberg, on vaig descobrir un entorn preciós
i una mida de ciutat més agradable, com Tarragona. És cert que no hi ha mar ni la claror del cel
mediterrani, però si que l’envoltava una vall boscosa i travessada pel riu Neckar. És un espai que em
va seduir des del primer moment. Vaig veure que
es llogava un apartament sota teulada amb vistes
al riu (tot un senyal!) i vaig fer-li cas. Al cap de
15 dies ja estava ubicat a Heidelberg entre caixes,
paquets i bosses provinents de Tarragona, que de
mica en mica, juntament amb visites a IKEA, van
anant transformant aquell apartament en el que
avui és la meva llar i on des de la ﬁnestra, no veig
el Mediterrani però si el riu Neckar i el castell de
Heidelberg.
M’agrada aquesta ciutat jove i dinàmica on, tot i el
mal son de la guerra, va poder conservar-se i oferir
avui als seus habitants i visitants, un conjunt harmònic i totalment integrat en el seu entorn.
Paral·lelament, la nova etapa professional també
anava fent camí. Després de perdre’m més d’una
vegada per l’ediﬁci central d’Enginyeria Q920 on
es�c ubicat, vaig anar començant a entendre, no
tan sols l’ediﬁci sinó la nova organització global de
GT (Enginyeria i Manteniment). Després de quasi
bé 4 anys en tasques de Seguretat i Medi Ambient
a Ibèria, tornava als meus orígens a BASF, però

NOVETATS A LA TRIBU
aquest cop a la nostra central de Ludwigshafen.
És una sort poder gaudir d’aquesta experiència.
L’entorn és molt internacional i �nc l’oportunitat
de treballar, compar�r idees i projectes amb
col·legues d’arreu del món. En el meu cas, en
l’àrea del Manteniment a Europa, i concretament
als centres de producció de França i el Benelux. Els
molts anys de treball als tallers de Tarragona, em
permeten fer una bona combinació d’aquesta experiència «a peu de màquina» amb els conceptes
estratègics que a hores d’ara s’estan desenvolupant globalment a GT. A més, �nc la sort afegida
de tenir companys de batalles que, no només en
saben molt, sinó que sempre tenen un moment
d’ajut i un somriure que fan que les coses siguin
una mica més fàcils!

reguitzell d’emocions diverses que s’amuntegaven
abans de marxar, han quedat la il·lusió i la sa�sfacció de viure una experiència que em permet créixer
personal i professionalment. I en els moments més
feixucs, on la distància amb els meus es fa més evident, doncs sempre trobo un camí per escurçar-la,
sigui mitjançant el telèfon, el correu o l’avió!
Com diu el refrany «a la vejez, viruelas», i així ho
visc, com una oportunitat que avui puc compar�r amb vosaltres. Demà, qui ho sap, tampoc està
només a les meves mans... Mentrestant, seguiré vivint aquesta estada amb il·lusió per seguir
creixent, i aprenent. Mai és tard per engegar un
nou projecte, encara que sigui als 54!

Així, de mica en mica, he anat integrant-me i establint relacions personals i professionals que m’han
portat ja un parell de cops a compar�r les vinyes
del Priorat, els seus pobles i cellers amb companys
del Nord que queden bocabadats quan ho descobreixen. Tampoc han faltat les escapades per compar�r amb vosaltres les idees i propostes de com
fer les nostres presentacions més clares, agradables, entenedores ... més personals.
I així, ha passat aquest primer any a Alemanya. Del

Netics ofereix serveis i solucions especialitzades de xarxes i telecomunicacions per a empreses.
Apostem per l’especialització en solucions i serveis que assegurin l’èxit dels
projectes de tecnologies de la informació i de la comunicació.
Serveis i Solucions de Xarxes i Telecomunicacions
5 anys i més de 200 projectes TIC ens avalen
902 876 619
comercial@netics.cat
www.netics.cat
www.netics.es

Netics es diferencia per aportar serveis especialitzats des de la proximitat i
l’eﬁcència tècnica i de gestió.
Oferim serveis de:
Consultoria de xarxes i telecomunicacions (NCS)
Serveis d’instal·lació (NIS)
Serveis de manteniment (NLS)
Servim tot el cicle de vida de la xarxa, per tal d’abordar totes les necessitats
en matèria de xarxes i telecomunicacions corporatives.
Netics és partner especialitzat de Cisco® i disposa de14 anys d’experiència
en aquest fabricant i de les certiﬁcacioms que acreditem la solvència tècnica.

Netics Comunicacions ofereix proximitat, especialització i
eﬁciència tècnica i organitzativa.
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Netics disposa de Tècnics certiﬁcats per Cisco, CCNA, CCNP i CCIE.

TENDÈNCIES

En Analí�ca Digital, el per què, sí que importa!
«Només preguntant, ob�ndrem les respostes que necessitem»
Noemí Ribal
Analista Digital, Consultora e-commmerce i MBA-URV, 12a edició

Quan pensem en Analí�ca Web el primer que ens
ve al cap són números, el què i el quant, però si volem fer una bona anàlisi, hem de tenir en compte
també aspectes qualita�us que ens expliquin el
per què? de les coses que passen o les que no passen al nostre lloc web.
Per què abandonen el carret de la compra? Per què
la pàgina d’aterratge no funciona? Per què han visitat el nostre web? El client ha marxat content?
Aquestes són respostes que no ens donen les dades quan�ta�ves, per això hem de recórrer a altres tècniques i usar eines que ens puguin donar
resposta a aquestes qües�ons.
En aquest ar�cle vull introduir-vos a l’Analí�ca Web
Qualita�va, per acabar aprofundint en un dels Pilars de l’Anàlisi Digital que és: La Veu del Client.
La deﬁnim així:
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«L’Analí�ca Web Qualita�va és un conjunt de tècniques de recollida i anàlisi de dades que estudien
el per què dels comportaments dels usuaris en un
lloc web».
Com que la majoria de tècniques que s’usen per
fer aquestes anàlisis de llocs web provenen de la
Inves�gació de Mercats, ens va molt bé tenir la deﬁnició d’Inves�gació Qualita�va:
«La Inves�gació Qualita�va en Inves�gació de
Mercats, és la inves�gació de caràcter exploratori que pretén determinar principalment aspectes
diversos del comportament humà, com: mo�vacions, ac�tuds, intencions, creences, gustos i preferències».
Aquestes tècniques inclouen qües�onaris, estudis
d’usabilitat, grups focals i anàlisis heurís�cs, entre
d’altres. La única diferència és que aquest estudi el
farem posant focus en un lloc web o en una experiència a Internet.

TENDÈNCIES

Als negocis Online, com escoltem
la Veu del Client?
Hi ha moltes referències actuals que parlen de la
importància d’escoltar la veu del client, com per
exemple el Mètode Lean Startup d’Eric Ries, del
que tant s’ha parlat.
Ell ens explica el concepte del Producte Mínim
Viable i el procés de Crear-Mesurar-Aprendre, per
tal d’obtenir de primera mà i el més ràpid possible
l’opinió del client, per poder ser àgils i poder can-

Passo a explicar-vos algunes tècniques que ens
ajuden a conèixer una mica més els clients.
Tècniques qualita�ves i eines que podem fer servir.
Per ordre, les més recomanables per posar en marxa de forma con�nuada per el seu baix cost i baix
temps d’execució són:
• Valoració de con�ngut: es tracta de saber la
opinió de l‘usuari respecte a un tema o un con�ngut, mitjançant una pregunta concreta. Per
exemple: T’ha agradat? Sovint trobem a les bo�gues online valoracions de productes en forma
d’estrelles.
• Feedback de l’usuari: en aquest cas fem pre-
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viar aquelles coses que no funcionen com havíem
plantejat i ﬁnalment poder produir el producte o
dissenyar servei que el client realment està disposat a comprar.
No ens podem quedar en la teoria i darrera d’una
fulla d’Excel fantàs�ca que tot ho suporta.
Jo vaig tenir un professor que ens deia: -«Sor�u de
l’ediﬁci!!», volia dir: pregunteu!
Perquè ens en fem una idea del coneixement que
tenim de les coses, observeu la següent gràﬁca:

guntes al nostre usuari o client sobre aspectes
que no podem saber amb la interpretació de
les dades. Es pot fer mitjançant les enquestes
onsite i també amb les enquestes de sa�sfacció
(oﬀsite).
• Enquestes Onsite: són fàcils d’implementar al
mateix lloc web i les fem servir per preguntarli a l’usuari en algun moment de la seva visita.
Depenent de quin sigui l’objec�u de l’enquesta
i què és el que volem saber. El més efec�u és
fer un màxim de 4 preguntes que ens apareixeran en pantalla en un requadre pe�t al ﬁnal a la
dreta.
Algunes eines que podem usar per dur-les a terme
són: Feedbackify, Kampyle, Uservoice, Webengage, 4Q (ipercep�ons) o Hotjar.

TENDÈNCIES
De forma periòdica, és molt recomanable aplicar
les següents tècniques:
• Enquesta de sa�sfacció (oﬀsite). És la més coneguda i la podem fer servir en diferents moments. La més usual és l’enquesta que rebem
via correu electrònic i posterior a la nostra visita
o compra. Per exemple les enquestes de viatges
com Bookings i Atrápalo. Ho podem fer amb eines com Survey Monkey, Google Docs o Wufoo.
• Anàlisi Heurís�c. És una avaluació que fem nosaltres mateixos de la usabilitat del lloc web basada en un guia de preguntes estructurades en
forma de check-list, on s’avaluen diferents criteris com la iden�tat, la informació, la estructura
o la navegació. Les respostes possibles són sí o
no. Té un cost baix d’execució i ens aporta molta
informació.
• Test d’Usuari. S’hauria de fer després de
l’anàlisi heurís�c. Es fa amb una mostra d’usuaris
reals, d’un en un amb una persona que guia el
test. L’avaluador explica en què consisteix la prova, però sense donar massa informació perquè
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l’important és l’observació del par�cipant. Se li
demana que pensi en veu alta i que expliqui en
cada moment què va a fer i què creu que passarà en fer l’acció (clic, scroll, cerca en un menú,
etc).
De forma puntual, trobem altres tècniques que es
realitzen oﬄine, que suposen un cost més elevat
i porten més temps d’execució, però ens aporten
una gran qualitat de dades per l’anàlisi:
• Entrevistes personals amb usuaris: es realitzen
a una mostra representa�va dels clients o potencials clients i se’ls pregunta sobre la seva experiència al lloc web, el sector, la competència,
etc. L’entrevistador és part clau de l’èxit, però
la qualitat i la informació de l’anàlisi, quan està
ben realitzada, és molt alta.
• Grups Focals: és molt semblant a l’entrevista
personal, però es realitza en grup. Un moderador va proposant una sèrie de temes per
discu�r i l’objec�u és que es converteixi en un
«discurs grupal». Permet detectar mancances
d’informació i de coneixement, percepcions, valoracions, tendències, etc.

TENDÈNCIES

Buyer Persona
Entrem a un supermercat �sic, passegem pels passadissos i sor�m sense comprar res. És molt probable que ningú sàpiga ni tan sols que hi hem estat.
Si per altra banda comprem alguna cosa, el que sabran és el producte que hem comprat, però no sabran res més de nosaltres. En canvi, si tenim tarja
de ﬁdelització i la fem servir per la nostra compra,
�ndran alguna dada més com quan va ser la úl�ma vegada que vàrem comprar o quantes vegades
comprem aquest mateix producte a l’any i ens podran enviar ofertes a casa.
El que no podran saber és per quins passadissos

hem passat, quins ar�cles hem �ngut a les mans o
si ens hem interessat per alguna promoció.
Tota aquesta informació sí la tenim quan un client
navega pel nostre lloc web. Tot queda enregistrat.
Per quin canal o promoció ha arribat al web (cerca
a Google, anunci a Facebook, per una comunicació
per email, etc.), quan de temps ha passat des de la
darrera visita o si és la primera vegada que hi entra, quant de temps s’hi passa navegant, quins productes mira, quins posa al carret i quins compra.
La gran diferència en els negocis online és que sabem en quin ordre l’usuari fa totes aquestes accions i podem diferenciar patrons de comportament pels diferents segments d’usuaris.
Perquè les anàlisis que fem siguin el més acurades possible hauríem de construir les Buyer Personas i fer-nos
les preguntes per a cada �pologia de client: Què faria la
Judith en aquesta situació? I, què faria l’Antonio?
«Una Buyer Persona és una representació del nostre
públic objec�u, que construïm a par�r del seu comportament, les seves necessitats i les seves mo�vacions».
Podem construir diferents arque�ps, un per a cada persona.
És una tècnica de segmentació i op�mització online
que fem servir tant pel disseny de processos, com per
millorar la usabilitat, l’arquitectura de la informació o
per construir els missatges de comunicació.

Quant creieu que pagarien els propietaris dels supermercats amb bo�gues �siques per tenir tota
aquesta informació?
En ambdós casos, tant en la tenda �sica com en
el canal online, sempre ens queden preguntes que
per fer-li al client. Li ha agradat? Troba a faltar algun producte? Per què no li interessa l’oferta del
dia? Troba els preus cars? Per què ens compra a
nosaltres i no a la competència?
Aquestes preguntes són les que encara ens fan en
alguns bo�guers si ens hi veuen sovint i arriben a
conèixer perfectament els nostres gustos. Però en
general, si anem al dia a dia de la nostra societat
actual, veurem que és molt costós realitzar una
enquesta a peu de carrer.
En el món online tot va molt més ràpid, disposem
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d’eines que ens aporten informació quasi al moment i que ens permeten prendre decisions en
base a dades, per millorar o per canviar allò que
no funciona.
El gran repte dels negocis online és traslladar totes les sensacions i emocions que un client té en
un comerç �sic a una pantalla. El que ha canviat
és el canal, per tant s’ha de fer tot el possible per
humanitzar i personalitzar les experiències dels
usuaris en els entorns digitals i lluny de pensar que
molestem, hem d’aprendre a fer les preguntes en
el moment oportú per tal d’obtenir la informació
que ens fa falta.
«Si parem bé les orelles i escoltem ben atentament
als nostres clients, veurem com ells mateixos ens
donen solucions».

TENDÈNCIES

Innova�on and entrepreneurship
Alfred Arias
Team Coach, MBA-URV

E

arly this year, I had the opportunity to a�end
a workshop on innova�on and entrepreneurship. I would like to share some insights,
thoughts and reﬂec�ons that le� a mark and footprint on how the organiza�ons should promote
the behaviour of their people to become more
innova�ve and entrepreneur in the daily work to
be successful in the current market and economic
environment:
• Be posi�ve.
• No fear, but able to deal with uncertainty / failure and risk.
• Show passion.
• Be inﬂuen�al (act as a catalyst).
• Asser�veness.

o Being eager to collaborate with new ideas.
o Being convinced that innova�on worth.
• Be able to navigate across the two worlds:
o Opera�onal world (procedures, rou�ne, rules, known situa�ons) leading to success.
o Innova�on world (speculate, experiment,
develop, construc�ve review) leading to opportunity for change.
• Iden�fy which is our innova�on proﬁle:
o Learner. Gather new sources of informa�on
and inspira�on.

• Self-mo�va�ng (never quit).

o Organizer. Even the best ideas must compe
te for �me, a�en�on and resources.

• Curious (imagina�on is as important as informa�on).

o Builder. Apply insights from the Learners
and channel empowerment from the organizers to “make things happen”.

• Prac�cal thinker (able to “marry” crea�vity vs.
feasibility).
• Be challenging (in a construc�ve way the status quo).
• Long term oriented.
• Be a great connector.
• Excellent listener.
• Do the right things and not just doing things
right.
• Act as a radar and be open-minded to scout
new opportuni�es:
o “The future is happening somewhere. We
just have to ﬁnd it. ” (Carl Johnson)
o The day before the breakthrough, it was a
crazy idea. A�er than, it was obvious.
o Mo�vate and inspire people to “keep the
wheel rolling on”.
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RECOMANACIONS

Llibres

Recomanats pels professors de l’assignatura Lean Manufacturing , Xavier Ferré i Pere Marc Franquet

Lean Management: La ges�ón compe��va por excelencia.
Implantación progresiva en 7 ETAPAS

Lean Manufacturing:
Claves para mejorar el ﬂujo de materiales

Lluís Cuatrecasas
Editorial Proﬁt

Francisco Andrés Asensi
CreateSpace Independent Publishing Pla�orm

Pàgines: 372
Any edició: 2015
ISBN: 978 8496998155

Lluís Cuatrecasas, presidente del Ins�tuto Lean Management
de España (aﬁliado al Lean Enterprise Ins�tute de James P. Womack en los Estados Unidos), describe detalladamente en este
libro en qué consiste el Lean Management y cómo aplicarlo.

En este libro se enseñan las claves básicas y esenciales que
u�liza el Lean Manufacturing para poder mejorar el ﬂujo de
materiales. En este libro aprenderá y conocerá unos conceptos y claves sencillas para poder mejorar el ﬂujo de materiales en su empresa y sentar las bases para crear un entorno de
funcionamiento Lean El entorno, los métodos de trabajo, los
equipos, la organización, las restricciones y la cultura de una
empresa parecen haber alcanzado un nivel alto de complejidad. La empresa, con su obje�vo de vivir y prosperar, debe
saber responder a las expecta�vas del mercado, fabricar los
productos que los clientes desean en los plazos y con el nivel de calidad que requieren, por un precio mínimo. Pero la
industria tradicional no �ene suﬁciente capacidad para ello.
Sus fábricas están faltas de agilidad y de rapidez de acción,
son poco eﬁcaces, derrochan hombres, �empo, materiales,
equipos produc�vos y locales; no consiguen una producción
de calidad. Para recuperar su compe��vidad, en un universo
industrial cada vez más agresivo, las empresas deben luchar
contra tales desventajas.

Font: www.lluiscuatrecasas.com

Font: www.amazon.es

Lean Management es el modelo de ges�ón empresarial del
siglo XXI. Nacido de la aplicación del sistema desarrollado por
Toyota, que tanto éxito ha tenido, pero aplicado a todo �po
de sectores de ac�vidad -sean industriales o de servicios- el
Lean Management
Management, comparado con los modelos tradicionales de ges�ón, supone una forma mucho más compe��va de
ges�onar una compañía o un negocio. Es aplicable tanto en
los aspectos de calidad, como de produc�vidad y costes, de
�empo de respuesta al mercado, de variedad de producto
ofrecido, ﬂexibilidad para adaptarse a las ﬂuctuaciones de la
demanda, entre otros.
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MBASeminar

MBASeminars
Màster en Direcció i Gestió d’Empreses

Expatriació i impatriació

- Desplaçaments de persones en el marc
dels projectes d’internacionalització a càrrec de la Sra.

Montserrat Feliu
Sòcia directora a Feliu N&I

Actualment, la mobilitat dels equips tècnics, comercials i direc�us és fonamental per a l’èxit dels projectes internacionals.
Montserrat Feliu Costa
Llicenciada en Ciències
Econòmiques i Empresarials a la UIC amb vint anys
d’experiència professional
al sector de la consultoria i
de la internacionalització.
Sòcia directora a Feliu
N&I, consultoria en internacionalització i mobilitat
internacional.
Professora a l’MBA de la
URV i al Màster en Negocis
Internacionals de la UPF.

Per a això es requereix an�cipació i planiﬁcació: coneixement
dels elements rellevants abans de deﬁnir la proposta de desplaçament dels esmentats equips i l’anàlisi de les qües�ons
migratòries, ﬁscals i laborals.
La correcta ges�ó del visat també cons�tueix una de les primeres necessitats en els processos d’expatriació i impatriació. La creació d’equips mul�culturals requereix cada cop més
la impatriació de professionals.
També és important fer l’anàlisi des del punt de vista de
l’expatriat, considerant aspectes com poden ser el procés de
selecció, la decisió d’acceptació, l’adaptació al lloc de treball i
al país de des�, el retorn, la readaptació o l’alterna�va a una
nova assignació.

Dijous, 10 de març de 2016 a les 19 h
Fundació URV,
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi)
Avinguda dels Països Catalans, 18, 43007 Tarragona
(Mapa de localització i accès: www.mba.urv.cat, apartat «Futurs Alumnes / Preguntes»)

És imprescindible que conﬁrmeu la vostra assistència:
Telèfon: 977 55 86 02 / E-mail: mba@fundacio.urv.cat

Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA)
Fundació URV - Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació
Av. dels Països Catalans, 18 (Campus Sescelades), 43007 Tarragona | Tel. 977 55 86 02
mba@fundacio.urv.cat | www.mba.urv.cat

