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El client, cada cop més agnòstic
Només amb ajustos en les actuals estratègies de venda es recuperarà la confiança del consumidor

Ofertes, descomptes i rebaixes comercials

lor/ autenticitat/ innova-
ció/ servei exquisit/sor-
presa/distinció; això sí, 
a un alt preu. Tot era li-
neal i el codi funcionava 
sempre. Com més cara, 
més valuosa era la mar-
ca. El que podia, traspas-
sava el llindar i el que no, 
cap a altres botigues, al-
tres canals, altres tribus. 
Però ha arribat el mo-
ment en què alguns in-
novadors han assaltat 
l’equilibri produint i dis-
tribuint productes amb 
valors més o menys au-
tèntics, més o menys in-
novadors, amb serveis 
més o menys exquisits, 
amb més o menys sorpresa i distin-
ció, però, atenció, a un preu més 
baix. I s’han barrejat els atributs de 
les botigues, dels canals i de les tri-
bus. La crisi ha accelerat la confu-
sió, encara més quan les rendes dels 
espanyols no han variat substanci-
alment respecte als anys anteriors. 
La pressió resulta cada vegada més 
gran i el consum únicament s’exci-
ta mitjançant preus més baixos. Ai-
xí va passar amb el Black Friday de 
novembre, durant les dates nada-
lenques i segueix en el període tra-
dicional de rebaixes d’aquests dies.
 Es desdibuixa la relació entre 
el venedor i el comprador, mentre 
emergeix fulgurant davant el con-
sumidor un nou eix, el preu de re-
ferència i el preu descomptat. El cli-
ent anhela sempre l’últim però no 
perd de vista el primer. Desconfia 
del de referència; i del descomptat, 
sempre confia que el trobarà més 

Q
uan semblava que ho 
sabíem tot sobre la in-
fidelitat dels consu-
midors, ara resulta 
que no són infidels si-

nó agnòstics. Kasriel-Alexander aca-
ba de descobrir-nos la veritat en l’úl-
tim informe d’Euromonitor (Top 10 
global consumer trends for 2016, Euro-
monitor International, 2016). No 
ens sembla malament traslladar el 
constructe realitzat fins ara al vol-
tant de la fidelitat/infidelitat dels 
consumidors davant els productes i 
serveis i les seves marques a aquest 
altre de l’agnosticisme. Els passos 
serien els següents. Primer, un co-
mença tontejant al marge de la prò-
pia marca. El més normal seria aban-
donar-la per una altra; o una per 
unes altres, depenent de cada mo-
ment. Però no, Kasriel-Alexander 
afirma que, ara, els consumidors 
han fet un pas més. De la pròpia es 
passa a desconfiar de totes alhora; és 
a dir, el consumidor acaba no cre-
ient en el sistema.

No pENsiN que es tracta d’u-
na aportació menor. ¿És un pas més 
cap a la destrucció del poder de les 
marques o es tracta d’una incita-
ció a revisar les estratègies de cons-
trucció? En l’estructura monolítica 
tradicional del branding, la marca 
de prestigi es fonamentava al vol-
tant dels següents aspectes: alt va-

barat en un altre canal, en un altre 
moment. ¿Pot ser que ja ni existei-
xi el preu de referència? Potser és ai-
xí en nombroses empreses en què 
el preu final es construeix gairebé 
sempre sense tenir en compte els 
costos de fabricació o de compra de 
la mercaderia.

sEguim en un estat de sobre-
producció creixent. Augmenta la 
quantitat d’oferta i l’espai de ven-
da. A això s’hi afegeixen els desfa-
saments, els desequilibris interns i 
els errors en la programació de les 
vendes, cosa que fa augmentar el 
desajust entre la producció i les ne-
cessitats dels consumidors. Això ge-
nera estocs infinits que acaben for-
çant els preus a la baixa, a través del 
mateix canal o obrint-ne altres de 
nous, cada vegada a un preu més 
baix. ¿Saben què passa aleshores? 
Doncs que es precipiten les promo-
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cions, les rebaixes, els descomptes 
al llarg de l’any, sense solta ni vol-
ta, fent la sensació de rebaixes per-
pètues. Es factura més, això sí, a 
compte del marge; les vendes van 
cap amunt, però es guanya cada 
vegada menys. El precipici, a l’es-
pera de no se sap quin nou cicle al-
cista. Malgrat que els compradors 
se’n beneficien, el desgavell dispa-
ra els símptomes de la incredulitat 
general davant el sistema. 
 No s’avança cap a la destruc-
ció de les marques. Ni s’ha de re-
pensar la seva estructura. Contem-
plem el panorama de les marques 
ben ordenades i polides, cada ve-
gada més resplendent. El que pas-
sa és que enmig d’aquesta confu-
sió s’ha de recompondre, primer, 
la relació que el fabricant i el ve-
nedor configuren del seu valor i 
preu per a la seva clientela. Un va-
lor clar; un preu transparent que 
es pot moure amunt i avall amb 
una certa lògica. Segon, l’ajust in-
terior en l’empresa entre les políti-
ques de venda i les de compra, no 
fos cas que cada descompte produ-
eixi un marge més reduït. I tercer, 
escalonar ofertes creatives al llarg 
de l’any capaces d’atraure propis i 
forans. Només d’aquesta manera 
es recompondran alguns dels fac-
tors de desconfiança del consumi-
dor respecte al sistema.
 Benvinguts siguin els descomp-
tes com a ganxo, que en aquests 
moments són la salsa del consum, 
però atenció amb totes aquelles 
actuacions que van com pollastres 
sense cap. H
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S’
acosta Carnestol-
tes, s’acosta Sant 
Valentí. Els nos-
tres correus elec-
trònics desborden 

d’ofertes no sol·licitades tan inson-
dables com espantoses. Disfresses 
i cors ens acoloriran el paisatge 
durant uns dies mentre els polí-
tics llancen fletxes i no necessària-
ment de l’amor destinades a sedu-
ir els seus rivals en partits opo-
nents, sinó col·legues d’escó i de 
comitè federal que volen fer-los 
caure, com és el cas, per exemple, 
de Pedro Sánchez (quina por i 
quins nervis devia passar dissabte 
entre els seus companys). Els que 
som pares i mares estarem enfei-
nats aquests dies preparant màs-
cares i caretes per als nostres nens, 
però alguns encara recordem una 
infància en què disfressar-se esta-
va prohibit i al carrer se sortia com 
s’era, sense fer conyeta ni floritu-
res per ordre governamental.
 Quan creixíem en la dictadu-
ra franquista les coses semblaven 
més clares: si els teus pares eren 
militants d’esquerres sabies qui 
eren els bons i qui els opressors. 
Avui costa més de distingir la ve-
ritat del fingiment i la democrà-

cia exigeix als ciutadans, entre al-
tres coses, responsabilitat i volun-
tat d’estar informat per decidir 
bé. Em resulta una sortida massa 
fàcil i simplista carregar la culpa 
dels nostres conflictes i dificultats 
a aquesta entitat abstracta, aquest 
conglomerat de defectes i faltes 
que anomenem «els polítics». De 
polítics potencialment en podrí-
em ser tots. No vénen en naus es-
pacials de Mart, surten dels matei-
xos indrets o de semblants que els 
altres.
 No obstant, hi ha altres àm-
bits que s’escapen del nostre es-
crutini, on no sabem si es posen 
disfresses o se les treuen i són les 
escoles de negocis, un fenomen 
molt espanyol del qual es parla 
poc i menys de forma crítica. Allà 
es formen els que passen a pren-
dre les decisions econòmiques en 
entitats financeres, grans empre-
ses i altres organismes per influir 
en la realitat més que els polítics. 
Aquests sí que són llops disfres-
sats de respectables xais i més que 
fletxes llancen silenciosos cops de 
destral. H
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Em sembla simplista 
carregar la culpa de tot a 
aquesta entitat abstracta 
anomenada ‘els polítics’
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Dues mirades

Flors o violes

d’un mediocre casino de poble i 
que ja està bé que tingui una mica 
d’alegria contemporània. Un dels 
arguments en contra que més 
s’han fet servir és que els anells 
serviran perquè els coloms hi fa-
cin parada i fonda, disposats a de-
fecar sobre els vianants. De segui-
da, el mateix Amat ha dit que els 
coloms no s’hi podran estar per-
què la ceràmica llisca i no admet 
el repòs de l’ocell. És una polèmica 
fantàstica. La defensa del nou con-
seller de Cultura és apoteòsica. Li 
agrada molt, a causa, sobretot, 
«del caràcter reversible del projec-
te». Ens ve a dir, «au, va, no hi patiu 
tant, que, total, el dia que toqui les 
traurem». Aleshores, això sí, hau-
rem de trobar un altre mecenes 
que ho vulgui pagar al comptat. 
H

L
es nanses de ceràmica de 
Frederic Amat, o els anells 
de color granat, o les argo-
lles, o com en vulguem dir, 

han provocat una d’aquelles polè-
miques que tant ens agraden. ¿És 
necessari intervenir en la façana 
del Liceu? ¿No seria millor invertir 
en l’interior o, com deia Rosa Mas-
sagué en aquest diari, en nous ins-
truments per a l’orquestra? Ara, si 
hi ha un mecenes que no sap què fer 
amb 300.000 euros i que se’ls vol 
gastar per poder passar a la posteri-
tat, ¿què hi vols fer? ¿Se l’hauria 
d’obligar a comprar violins i violes 
en lloc de flors decoratives? N’hi ha 
que defensen la façana com un pa-
trimoni arquitectònic que hauria 
d’estar al marge d’intervencions es-
trafolàries i n’hi ha, com Lluís Pas-
qual, que consideren que es tracta 

joSEp maria Fonalleras

amb la contrareforma de l’avorta-
ment, els que han tirat endavant 
una llei d’educació sense pacte pe-
rò beneïda pels bisbes, els que han 
girat l’esquena als trinxats per la 
crisi…
 Potser aquest Pedro de camisa 
blanca s’assembla molt poc al bri-
llant Felipe del passat. Potser no té 
el teu verb magnètic ni la teva capa-
citat de seducció. Potser no ha am-
bicionat mai el càrrec i, més que 
ascendir, l’han catapultat. Potser 
tu no t’hauries parapetat mai dar-
re de les bases per protegir-te dels 
barons. Però tot això ja tant és. Per-
què ara és el seu torn. I potser ell 
s’equivocarà, però amb la seva ca-
misa blanca i els seus dubtes, amb 
aquella tossuderia fruit de la valen-
tia o de la por de perdre-ho tot, ja 
t’ha vençut el pols. H

P
edro segueix viu. Per a ell, 
una possibilitat de futur. 
Per a tu, Felipe, les porta-
des i els aplaudiments d’a-

quells a qui un dia vas com… ¿vas 
combatre? ¿Què ha passat, Felipe? 
¿Quan t’has tornar tan condescen-
dent amb aquella dreta que con-
demnaves i tan al·lèrgic als que es 
regiren contra el sistema? En el 
fons, estàs proposant que el PSOE 
s’abstingui i permeti governar al 
PP. És a dir, proposes donar via lliu-
re als que han corromput les insti-
tucions, els que s’han enriquit amb 
arrogància mentre dictaven recep-
tes d’austeritat, els responsables 
d’una campanya contra Catalunya 
que s’ha girat contra Espanya amb 
la força d’un bumerang. Proposes 
que seguim amb els que van inten-
tar trepitjar els drets de la dona 

pedro i Felipe
Emma Riverola


