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Introducció

Les�claus�del�sistema

Tal com hem definit en aquest treball, el sistema turístic es pot subdividir en

estructures de mercat, les més habituals de les quals són les de turisme genèric

i de l'especialitzat. Dins d'aquestes estructures s'articulen les cadenes de valor,

a fi de connectar la demanda amb l'oferta, guanyar-se la confiança del client

final i afegir valor als productes que ofereix. Aquest sistema és complex i adap-

tatiu. L'evolució que té és molt ràpida i difícil de preveure en el cas concret

d'una empresa, però sí que se'n poden destacar les claus de l'èxit, assenyalar

les tendències i preveure resultats globals. Aquest últim mòdul el dedicarem

a aquesta finalitat.

En aquest apartat veurem�els�motors�del�canvi�en�la�demanda,�en�l'oferta

i�en�les�empreses�d'intermediació, i situarem aquestes tendències en els es-

quemes�desenvolupats�en�la�resta�dels�mòduls. Finalment, analitzarem les

bases tecnològiques i els models de negoci que fan possible d'elaborar paquets

dinàmics, tant si ho fa l'usuari com si ho fan els membres de la cadena de valor.

Els paquets dinàmics són i seran un dels canvis més importants en l'estructura

de mercats turístics del segle XXI.

Activitat

Entreu a llocs web de destinacions i empreses turístiques. Us ofereixen la possibilitat
de crear-vos els vostres propis paquets turístics? Considereu que és una funcionalitat
interessant?
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Objectius

En aquest mòdul trobareu el contingut i les eines que fan falta per a aconseguir

els objectius següents:

1. Identificar els motors del canvi de la demanda turística. Conèixer les

tendències principals d'aquesta demanda i els impactes possibles en

l'estructura de mercats del sector turístic.

2. Reconèixer segments nous i les necessitats que tenen. Identificar les cade-

nes de valor que s'han de generar per a satisfer-los.

3. Identificar els motors del canvi de l'oferta turística. Saber quins impactes

pot tenir en la creació de cadenes de valor i l'evolució d'aquestes cadenes.

4. Conèixer els esquemes tecnològics i els models de negocis que apareixen

actualment emparats en l'evolució d'Internet. Identificar quan es poden

aplicar en les estructures de mercat turístiques i de quina manera s'ha de

fer.

5. Reconèixer les oportunitats i amenaces que representen els infomediaris

per a les cadenes de valor turístiques.

6. Identificar oportunitats per als futurs turistòlegs.
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1. Els motors del canvi en la demanda

La demanda de serveis turístics, igual que la demanda en altres sectors econò-

mics, experimenta avui dia canvis grans i profunds. L'aparició de segments

nous n'és potser un dels més destacats. Abans de descriure l'aparició de

segments nous, assenyalarem les dues grans forces que propicien l'aparició

d'aquests segments.

En primer lloc, la internacionalització�de�l'economia. En segon lloc, el crei-

xement exponencial de la societat�de�la�informació, en la qual es dóna accés

a informació amb dispositius que, fa menys d'una dècada, encara no existien.

1.1. Internacionalització i societat de la informació

La�internacionalització�de�l'economia. El moviment lliure de capitals per tot

el món produeix com a resultat el desenvolupament econòmic de països com

els del sud-est asiàtic, de Llatinoamèrica i de l'est d'Europa, que, d'una banda,

poden incrementar la demanda turística perquè s'hi ha consolidat una classe

mitjana que pot gaudir de temps de lleure, però que, de l'altra, com que tenen

més creixement econòmic i han estabilitzat, o tendeixen a estabilitzar, la seva

economia, es plantegen el turisme com un sector desitjable. Així, doncs, la

internacionalització dels mercats canvia el mercat turístic, ja que apareixen

clients potencials nous, competidors nous i destinacions noves que poden ser

interessants per als turistes actuals.

La�societat�de�la�informació. L'efecte de l'accés i de la distribució d'informació

canvien la nostra societat, i la transformen en una societat diferent. També

hi ha canvis en la demanda de productes turístics. De fet, una de les causes

que han influït més en la internacionalització de l'economia és el desenvolu-

pament de la societat de la informació i la possibilitat d'establir comunicaci-

ons entre països, amb independència de la distància que els separa. La societat

de la informació produeix clients més exigents, i aquesta exigència es tradueix

en la demanda de serveis: personalitzats, econòmics i ràpids.

"Los clientes piden para sus problemas, soluciones rápidas y adaptadas a sus apetencias, y
las empresas inteligentes se están reinventando a sí mismas para satisfacer estas exigen-
cias."

Tom�Peters (1994). Nuevas organizaciones en tiempos de caos (pàg. 45). Bilbao: Deusto.

Aquestes dues forces afavoreixen l'increment�de�poder�dels�clients. L'accés a

la informació, la possibilitat de compartir-la i d'agrupar-se, per a demanar als

venedors què volen, per quan ho volen i de quina manera, és un fenomen que

ha fet possible els avenços tecnològics.

Lectura recomanada

Aquest client és "más exigen-
te porque dispone de más in-
formación".
Josep-Francesc�Valls (1996).
Las claves del mercado turístico
(pàg. 66). Bilbao: Deusto.
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Els�clients�tenen�més�informació�i�fins�i�tot�poden�arribar�a�fabricar�ells

mateixos� el�producte que volen comprar. En la societat de la informació,

aquesta afirmació també es pot aplicar al sector de viatges. S'han incrementat

les possibilitats de la reserva directa, i hi ha tecnologies noves i models nous

de negoci que fan possible que una persona organitzi ella mateixa un viatge.

Tanmateix, el fet que sigui possible no vol pas dir que és el més convenient,

és a dir, que és la manera més econòmica, ràpida i personalitzada.

Les cadenes de valor orientades a clients poden oferir serveis amb un

valor afegit més gran. Un valor afegit que ha de partir d'allò que el cli-

ent considera que aporta valor en termes generals, és a dir, rapidesa,

economicitat i seguretat, i en termes particulars, segons les necessitats

conegudes o latents de cada client.

S'ha de recordar que l'èxit d'una empresa o destinació turística, en la societat

de la informació, el dóna el fet d'oferir els serveis que demana el client, o que

demanaria si sabés que hi són i n'hagués comprovat la utilitat. D'altra banda,

independentment dels canvis en la demanda provocats per la internaciona-

lització de l'economia i la societat de la informació, la demanda dels serveis

turístics també canvia.

"El turismo es una actividad económica variable, básicamente porque la demanda de
los productos o servicios relacionados con el sector del ocio lo son. Este sector se ve
muy afectado, por modas, circunstancias especiales (guerras, enfermedades) sea de forma
temporal o permanente."

Jordi�Oller (1997). Creación y mejora de empresas turísticas (pàg. 12). Bilbao: Deusto.

Aquests canvis en la demanda turística es poden resumir de la manera següent:

• Un�client�més�experimentat, perquè ha viatjat més i cada vegada és més

exigent, que busca alternatives al turisme de sol i platja, cosa que dóna

origen a tipus nous de turisme: d'aventura, cultural, ecoturisme, rural, par-

ticipatiu, de natura.

• L'aparició�del�turista�individual, fruit d'aquesta experiència més àmplia

i del desig de viatges personalitzats.

• Un turista que busca�una�millor�relació�qualitat-preu.

• Un turista que té la possibilitat, atesa la reducció del cost del transport,

d'accedir�a�destinacions�més�llunyanes,�noves,�exòtiques�i�també�molt

competitives�en�preus.

• Un turista que redueix�la�durada�de�les�vacances, i passa així de les va-

cances d'estiu (un viatge a l'any de trenta dies a l'estiu), a les vacances
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d'una setmana (uns quants viatges a l'any, quan l'activitat professional i

les obligacions familiars ho permeten, i de pocs dies).

• Un turista amb desig�de�contacte�humà. És ben paradoxal que, en l'era

de la informació, la comunicació entre les persones sigui més difícil i que

l'ésser humà se senti cada vegada més aïllat. El turisme es presenta com una

oportunitat de conèixer gent nova, siguin companys de viatges amb els

quals es pot compartir una experiència, siguin habitants de la destinació.

En aquest sentit, l'organització d'activitats socials que afavoreixin aquests

intercanvis adquireix més importància.

• Un turista amb una piràmide�de�la�població�amb�tendència�a�invertir-se

en els principals països emissors europeus, és a dir, un segment creixent

de persones de la tercera edat que en principi tindran salut per a viatjar,

molt de temps lliure i n'hi haurà que ingressos alts i tot.

Si combinem aquests canvis de la demanda amb l'accés més gran a

la informació necessària perquè el client es pugui confeccionar el pa-

quet turístic, tenim una bona combinació�de�factors�amb�capacitat

de�transformar�les�estructures�del�mercat�turístic.

Aquests canvis faciliten i, alhora, potencien la idea que el client es pugui crear

els seus propis productes. D'això se'n diu paquets dinàmics o dynamic packaging,

segons Tödter i Brigl.

A fi que els paquets dinàmics passin d'una idea teòrica a una aplicació

pràctica, hem de desenvolupar cadenes de valor, amb la capacitat, els

processos i la tecnologia que els facin possibles. En aquest mòdul apren-

drem a saber-ho fer.

El paquet dinàmic es basa en la idea següent: "Los viajes en el futuro no serán creados
y luego ofrecidos por organizadores de viajes, sino que serán creados cuando el cliente
quiera comprar el viaje, o cuando los canales de distribución los soliciten."

Norbert�Tödter; Birgit�Brigl (1997). "Expert systems as an important competitive ad-
vantage in tourism. Information and Communication". Technologies in Tourism (pàg.

43).

1.2. Aparició de segments nous

Com hem assenyalat, la internacionalització de l'economia i el desenvolupa-

ment exponencial de la societat de la informació ha donat lloc a l'aparició de

segments�nous�de�demanda. Definim segment a partir de les variables que
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ens permeten agrupar clients que reaccionen de manera diferent a les P del

màrqueting: la P de producte, la P de preu, la P de promoció i la P de place, és a

dir, la distribució del producte.

És molt important d'assenyalar que, si les variables configuren un segment que

no reacciona o que no necessita variacions en una d'aquestes P com a mínim,

llavors no tenim un segment nou. Podem tenir clients diferents, però amb

vista als interessos de l'empresa o destinació turística, pertanyen a un segment

únic.

Per tant, els segments que platejarem tot seguit compleixen aquesta premissa.

Són segments perquè tenen necessitats diferents, i les cadenes de valor que

es generin ho han de preveure així. Les variables principals que configuren

aquests segments nous són les següents:

Estils�de�vida�nous

L'increment de la longevitat és un dels factors més importants en els canvis

en l'estil de vida de les persones. El fet de viure més anys fa que la gent es

preocupi de la salut. La gent vol viure més anys, però també vol donar més vida

a aquests anys de més. Això té fortes implicacions en els hàbits alimentaris,

en les activitats esportives o en l'augment del turisme mèdic, a la recerca de

solucions ràpides i personalitzades amb un cost assequible.

Més anys de vida i més vida als anys.

La variable sexe

Femení o masculí poden crear
dos segments, però si se sen-
ten atrets pel mateix tipus de
producte, responen de la ma-
teixa manera a canvis en la
configuració del preu i a acci-
ons de promoció i distribució,
i llavors parlem d'un segment
i prou.
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El fet de viure més anys té efecte en l'educació i en les professions. Fins

no fa gaire, una persona rebia una educació i desenvolupava una professió.

En l'actualitat, l'educació necessita un reciclatge constant. D'una banda, pels

avenços científics i tecnològics, i de l'altra, per la necessitat de formar-se per a

accedir a una altra professió quan faci falta. Rapidesa, dinamisme, adaptabili-

tat, són característiques de les cadenes de valor, però també de les persones que

volen desenvolupar una carrera professional d'èxit. El fet de viure més anys i

els avenços en la igualtat de sexes també tenen un efecte en el concepte de

família. El concepte d'una família per a tota la vida es difumina, amb les taxes

de divorci i de segons matrimonis (o tercers, o quarts) o de creacions d'unitats

familiars. Això també fa incrementar el nombre de famílies monoparentals.

Paral·lelament, es modifica el paper de les persones grans. Tot plegat té fortes

implicacions en el tipus de viatges que poden seleccionar i en les necessitats

que han de satisfer, la qual cosa influeix en el tipus de cadena de valor que

s'ha d'articular per a guanyar-se'n la confiança i oferir-los valor afegit en totes

les etapes de viatges.

Aquests canvis en la salut, en l'educació i en el concepte de família pro-

picien segments�nous�i�necessitats�noves�de�productes�turístics.

Hi ha segments com els anomenats goldies, és a dir, persones de la tercera edat

(suposant que hi ha una quarta edat) amb ingressos econòmics i amb ganes de

mantenir una vida activa, cosa que inclou els viatges. També hi ha el segment

empty nest ("niu buit"), és a dir, persones amb fills que quan es fan grans tenen

més ingressos i temps lliure.

Exemple

L'estudi Future Traveller Tribes 2020 també parla de la gent gran activa, que és un altre
nom per al segment goldies o empty nest. L'estudi també ressalta que els avenços científics
tecnològics permetran que aquest segment continuï actiu i, per tant, que siguin clients
potencials de viatges. Tenen necessitats diferents? Podem assenyalar que la qüestió de la
seguretat i l'atenció sanitària durant un viatge és un complement molt més important
que no pas per a altres segments. Passa el mateix amb les dietes. La promoció per a atreure
aquests segments també ha de ser diferent. Tot plegat presenta la necessitat de cadenes
de valor adaptades a aquests segments.

Segments nous

L'estructura de la família
també canvia depenent de qui
la compon: home i dona, dona
i dona, home i home. També
canvia depenent de l'origen
dels seus membres: famílies
d'una persona del Brasil i una
altra d'espanyola, o famílies
que adopten un fill d'un altre
lloc del món. Tot plegat po-
tencia l'aparició de segments
nous.

Exemple

En l'estudi Future traveller tri-
bes 2020, elaborat l'any 2007
per Henley Centre Headlight-
Vision i Amadeus, que podeu
consultar a Future Traveller Tri-
bes 2020, s'esmenten els clans
mundials, gent amb arrels en
un país però que per raons
professionals o personals viuen
en un altre. Les necessitats de
viatges per a aquest segment
són òbvies. La temporada del
viatge majoritàriament és per
vacances i pot implicar el des-
plaçament d'un nombre relati-
vament alt de persones. Per a
aquestes persones, el preu i les
ofertes per grup són qüestions
que s'han de tenir en compte.

Un altre segment que sorgeix és el dels estudiants internacionals. Cada vega-

da es valoren més les experiències educatives i professionals a escala interna-

cional: un estudiant amb un graduat en Història de la Universitat de Rotter-

dam, que fa un màster a Xangai i, després, un doctorat a la Universitat Oberta

de Catalunya. Aquests estudis impliquen viatges. Els familiars i els amics de

l'estudiant també viatgen. Un altre segment són els avis i els seus néts, com

posa de manifest la creació de comunitats virtuals a Internet en què els avis

discuteixen, comparteixen, redefineixen el seu paper dins de la família i la se-

va relació amb els néts. Els segments de famílies amb orígens diferents també

són un incentiu per a viatjar. El viatge es pot originar perquè el fill, que és de

la Xina, vol conèixer els seus orígens geneticoculturals.

Exemple

El lloc web
www.grandparents.com i
l'agència de viatges especi-
alitzada en aquest segment
www.grandtrvl.com.

http://www.amadeus.com/es/documents/aco/spain/es/NPViajerosFuturo7Mz07.pdf
http://www.amadeus.com/es/documents/aco/spain/es/NPViajerosFuturo7Mz07.pdf
http://www.grandparents.com/
http://www.grandtrvl.com
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Formes�de�treball�noves

Apareixen i desapareixen professions, models de negoci, maneres de produir o

servuir. L'economia i la societat evolucionen constantment. Tots aquests can-

vis afecten la manera de treballar i també la divisió de feina i lleure. Per a

molta gent, especialment per als qui la seva feina implica haver de viatjar, la

dicotomia feina/lleure no té sentit.

Hi ha professionals que, gràcies a les noves tecnologies de la comunicació i

els mitjans nous de transport, es poden permetre treballar en un país i viure

en un altre. En aquest sentit, una redactora de la BBC que treballa a Londres

pot viure a Barcelona:

1) Gràcies als avenços de les tecnologies de la informació, pot treballar a distàn-

cia.

2) Gràcies a les empreses de baix cost disposa de vols diaris per a anar dimarts al

matí a Londres, fer el programa i tornar dimarts mateix a casa seva, a Barcelona.

Hi deu haver qui considera que això no és una activitat turística, i hi deu

haver qui ho engloba en el concepte de turisme residencial. Sense entrar en

la discussió, és evident que l'activitat va tenir l'origen en un viatge i, per tant,

com a mínim al principi va ser una activitat turística.

La majoria de les persones consideren que la gent que està en atur no són un

segment de mercat interessant per a crear productes turístics. De vegades, la

realitat s'ha d'observar amb atenció abans de valorar-la.

Exemple

Els usuaris del lloc web
www.ebay.com (el lloc de
compres per subhasta més
famós a Internet), que també
han trobat la possibilitat
d'obtenir uns ingressos combi-
nant lleure i feina.

http://www.ebay.com/
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Exemple

Analitzem dos casos:

1) Uns executius amb un bon sou que perden la feina. Una de les activitats que solen
fer són unes vacances.

2) Una agència de viatges, vocationvacation (www.vocationvacation.com), que propor-
ciona experiències formatives amb l'objectiu de practicar, d'adquirir experiència, en allò
que se suposa que és la vertadera vocació professional. Abans de deixar una feina, o de
fer una inversió, va bé d'assegurar-se si la vocació que es porta a la pràctica és realment
tan apassionant com semblava.

Òbviament, una persona que ha perdut la feina i que per això té una compensació econò-
mica també pot valorar de fer un viatge, practicar una professió nova i tirar endavant
una carrera professional nova.

A part de les solucions logístiques (transport, allotjament, alimentació, etc.), vocation-
vacation subministra els serveis d'un mentor, una persona d'èxit en la seva professió que
acompanya i guia el client durant el viatge.

Aquest model de negoci obre dues vies d'aplicació al sector turístic:

• Podem crear, comunicar, comercialitzar, productes turístics destinats a aquest seg-
ment.

• Podem convertir-nos en mentors. N'hi ha prou de visitar el lloc web de vocationva-
cation per a adonar-nos de la quantitat de viatges que hi ha relacionats amb el sector
turístic: un guia turístic, un sommelier, un crític de restaurants, un director d'un hotel,
un director d'un spa, entre d'altres.

L'evolució del coneixement en la ciència i la tecnologia implica que cada ve-

gada faci més falta crear xarxes de contactes i de feina a escala internacional

i amb enfocaments multidisciplinaris. La imatge del científic que treballa sol

canvia de mica en mica devers una imatge de col·laboració entre equips. Això

comporta haver de fer viatges, haver d'anar a congressos, etc. Tot plegat són

oportunitats per als futurs turistòlegs.

Relacions�socials�noves

La internacionalització i la societat de la informació també modifiquen la ma-

nera en què ens relacionem. Hi ha més possibilitats de conèixer persones. El

contacte pot ser real, virtual o una barreja de tots dos. Hem passat de fer acti-

vitats en línia a viure una part de la nostra vida en línia. Fem contactes a les

xarxes socials i anomenem amigues persones a qui segurament no hem cone-

gut personalment.

En tot cas, aquests contactes generen el desig de conèixer-se i, com que els con-

tactes s'amplien de l'àmbit local a l'internacional, la perspectiva d'organitzar

un viatge hi és sempre. Aquí hi podem incloure el segment dels professionals

independents, que també apareix en l'estudi Future Traveller Tribes 2020, és a

dir, persones que treballen per compte propi a escala internacional. En aquest

segment, la internacionalització, la utilització massiva dels beneficis i de les

eines de la societat de la informació, la separació no clara entre lleure i feina,

són la norma i no pas l'excepció. Aquestes persones, per a relacionar-se, fan

servir comunitats virtuals professionals com ara LinkedIn o XING.

http://www.vocationvacation.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.xing.com/
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Els companys de feina a l'oficina del món.

A part dels segments que hem estudiat, també es pot considerar un canvi en

les relacions socials l'aparició del segment dels solters (singles). No fa pas tant,

el fet de no trobar parella no es considerava una situació desitjable. Ara, en

canvi, els solters estan orgullosos de ser-ho. Tenen les seves fires per a reunir-se

i comentar novetats, i tenen les seves agències de viatges, empreses que creen

productes per a ells. Els homes i les dones es casen i es divorcien, i entre un

estat i l'altre gaudeixen de la "llibertat". En resum, és un segment nou en alça.

En tots els segments que hem assenyalat hi ha dos conceptes que hem analitzat

en aquesta assignatura que poden ser importants. D'una banda, el concepte

de long�tail�("llarga�cua"), que ja hem definit. La idea principal és que per�a

un�turisme�genèric�ens�hem�d'adreçar�a�grans�segments�orientats�al�preu,

i que per�a�un�turisme�especialitzat�ens�hem�d'adreçar�a�segments�petits�i

crear-hi�cadenes�de�valor�especialitzades. La idea d'aquests segments petits,

que si els sumem poden representar més clients que els del turisme de masses,

és la que hi ha al darrere del concepte de long tail. D'altra banda, tenim el

concepte de pro-am, que fa referència a aficionats que desenvolupen una tasca

al nivell d'un professional. Els pro-am poden ser els nostres aliats en la nostra

cadena de valor, en les quals, gràcies als avenços tecnològics i els models de

negoci que exposarem en aquest mòdul, poden crear, comunicar i fins i tot

comercialitzar productes turístics.

1.3. De consumidor a servuctor

La idea que el consumidor sigui més actiu en la producció dels productes (ser-

veis, en el nostre sector) que vol consumir es basa en quatre pilars. En primer

lloc, el creixement del que s'anomena Web 2.0; en segon lloc, les idees d'Alvin

Toffler, extretes del seu llibre La tercera ola; en tercer lloc, el concepte de ser-

vucció, que hem analitzat en el segon mòdul; i finalment la figura dels pro-am,

que hem descrit en l'apartat anterior.

Analitzem cadascun d'aquests pilars:

Lectura recomanada

El concepte de pro-am el van
desenvolupar Charles�Le-
adbeater i Paul�Miller en el
seu llibre The Pro-Am revoluti-
on: How enthusiasts are chan-
ging our economy and society
(2004).
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1) El Web 2.0.

2) La tercera onada.

3) La servucció.

4) Els pro-am.

1.3.1. El Web 2.0

El Web 2.0 té tres característiques que l'identifiquen:

1)�La�ubiqüitat�d'Internet

D'una banda, tenim l'accés a Internet des de qualsevol dispositiu, sia un ordi-

nador, o la televisió interactiva, o un mòbil, o un PDA. De l'altra, l'increment

de la sensació de "no ser a Internet" mitjançant tecnologies englobades en

l'acrònim AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), que faciliten aquesta

sensació perquè milloren el dinamisme d'un lloc web i subministren informa-

ció nova sense haver de recarregar la pàgina web. Explicarem tot seguit què vol

dir XML i veurem el potencial transformador que té en l'estructura de mercat

turístic. La idea és que "passem d'anar a Internet a viure a Internet".

2)�El�gran�protagonista�ets�tu

Gràcies als avenços tecnològics, cada vegada és més econòmic i més accessible

que tothom digui la seva opinió a Internet. Com qualsevol acció humana, en

incrementar el nombre d'usuaris es produeixen efectes sorprenents i inespe-

rats.

You

La revista Time en el número de desembre del 2006 va declarar you persona de l'any, per a
donar oficialitat al fet que el Web 2.0 permet que tota persona faci comentaris a Internet
i hi aporti informació, i que, per tant, la teva opinió era el més important.

Web 2.0 i hotels

Durant molts anys, als llocs web d'establiments hotelers no hi havia comentaris dels cli-
ents. "Què passa si hi escriuen un comentari negatiu?", deien amb contundència. Actu-
alment, cada vegada és més habitual tenir un apartat amb comentaris dels clients. La raó
és clara: els clients desconfien de les fotografies i dels adjectius del personal que treballa
a l'hotel i s'estimen més fotografies i comentaris dels clients, i si no els troben en el web
oficial de l'establiment, els busquen a les centrals de reserves o a les agències de viatges
en línia, i com que en aquests llocs també es poden fer reserves i amb les mateixes con-
dicions, doncs aprofitant que hi són...

Activitat

Entra a llocs web d'empreses hoteleres i analitza si es compleix la tendència de permetre
comentaris dels usuaris.

Layar, world's first mobile
Augmented Reality
browser

Us recomanem que entreu a
aquest enllaç per a veure el
potencial del mòbil utilitzant
el que s'anomena realitat aug-
mentada.

http://www.time.com/time/
http://www.time.com/time/covers/0,16641,20061225,00.html
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Els turistòlegs tenen la feina precisament de trobar maneres de crear valor

perquè els clients reservin directament en el lloc web de l'hotel. Pot ser una

cosa tan senzilla com oferir un servei de baix cost per a l'hotel i alt valor per

al client.

Reflexió

Què passa si un client escriu un comentari negatiu? En primer lloc, hem de considerar si
la nostra empresa compleix tots els requisits de qualitat. Llavors el que hem de fer és no
deixar-nos portar pel primer impuls. El millor que podem fer és esperar si hi ha un altre
client que li replica. Mirar de fer que els clients sentin el nostre establiment (o destinació
turística) una mica seu i que un atac a l'establiment el considerin un atac a la seva forma
de vida és un triomf dels gestors de l'establiment o destinació turística. Una altra solució
és "afogar" el comentari. El problema dels comentaris negatius es maximitza si és l'únic
comentari que hi ha al nostre lloc web. Si aconseguim tenir molts comentaris positius,
el pes dels negatius es dissipa. No s'ha de caure en la temptació d'escriure'ls un mateix
fent-se passar per un client perquè els internautes ho poden descobrir, i per a ells això
és una falta greu.

3)�La�distribució�de�contingut�i�comerç

Vegeu també

Algunes actuacions com
aquestes les porten a terme els
revenue manager que esmentà-
vem en el segon mòdul.

Una altra de les característiques que configuren el Web 2.0 és la capacitat

d'obtenir i enviar contingut i comerç per mitjà d'Internet. En aquest cas les

paraules clau són webservices i mashup.

Els llocs web d'èxit han d'oferir això que en diuen les 3c: contingut, comerç i

comunitat. La feina d'oferir les 3c amb nivells de qualitat acceptables és una

tasca complicada perquè la generi una mateixa organització. Per això, la coo-

peració, el fet de compartir les 3c és un dels camins de l'èxit a Internet. Com a

conseqüència d'això, el contingut i el comerç d'una empresa apareix en el seu

lloc web o a Internet (altres llocs web, blogs, wikis, podcasts, etc.) i, alhora, el

contingut i el comerç d'altres empreses o organitzacions pot aparèixer en el

web d'aquella empresa.

Aquestes tres idees (ubiqüitat, tu i distribució) formen la base del Web 2.0. En

el Web 1.0 l'"autoritat" era el professor, l'alcaldessa, l'empresa, etc. Deia la seva

opinió en el seu web. En�el�Web�2.0�opina�tothom�i,�a�més,�des�de�qualsevol

lloc. Si sabem oferir confiança, personalització i valor afegit, el preu no serà

el més important. Si no en sabem, però, la demanda s'orientarà al preu i prou.

Són les dues tendències a Internet que analitzarem en l'apartat següent.

D'altra banda, en el moment d'escriure aquestes línies també es comença a

desenvolupar el Web 3.0, conegut com a web semàntic, una xarxa que aprèn de

les nostres accions, que relaciona informació i que, en suma, és capaç de cre-

ar coneixement. Hem de recordar que en aquests moments Internet té infor-

mació, dóna accés a informació més o menys estructurada, però que és lluny

d'oferir coneixement.

Vegeu també

Consulteu els esquemes tec-
nològics de l'apartat 2.2
d'aquest mòdul.
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En resum, el Web 2.0 potencia el canvi de la demanda turística i facilita

que els clients puguin passar de ser consumidors i prou a ser servuidors.

1.3.2. La tercera onada

Un altre dels pilars de l'increment del protagonisme del client en la creació de

serveis són les idees d'Alvin Toffle. L'any 1979 va escriure en el seu llibre La

tercera ola la visió que tenia de l'evolució de la humanitat. Descrivia la primera

onada com la de la producció basada en l'autoproveïment, la feina artesanal,

la producció des del principi fins al final.

Més endavant va definir la segona onada com la de la revolució industrial,

amb la divisió del treball, l'especialització, la creació de cadenes de producció,

la separació clara entre productor i consumidor. És l'onada del triomf de les

grans empreses, de la implantació de la burocràcia, de l'estandardització de

processos, de la qualitat com a objectiu suprem.

Finalment, la tercera onada, que el 1979 Toffle ja preveia per al futur, represen-

tava el desig i la possibilitat del client d'implicar-se en la producció dels pro-

ductes. Va definir aquesta possibilitat com l'onada dels proconsumidors (con-

sumidors amb capacitat de producció). És l'onada de la innovació, de la crea-

ció d'aliances flexibles orientades a una finalitat comuna, cosa que en aques-

ta assignatura hem anomenat cadenes de valor. Aquesta tercera onada ens ha-

via de portar a una "desmassificació", a un procés de personalització, que ha-

via d'afectar tota activitat humana. Com poden afectar aquestes tres onades

als serveis avançats que hem descrit en el segon mòdul? Per què parlem de

l'evolució de consumidors a servuctors, en comptes de productors?

1.3.3. La servucció

Amb relació a aquesta qüestió, ens basarem en les teories d'Eiglier i les seves

idees de servucció que hem descrit en el segon mòdul d'aquesta assignatura.

Recordem que els serveis avançats són els serveis en què la implicació del client

és molt important. Vèiem els exemples de la formació, la sanitat i, és clar, el

turisme. En aquests tres serveis avançats es pot apreciar com n'ha canviat la

concepció al llarg del temps.

Al principi, aquests serveis eren per a les elits de la societat i prou, és a dir,

els rics i els reis, en un moment en què solament hi havia tres possibilitats de

carrera professional: ser terratinent, ser militar o ser religiós. Més endavant va

arribar la massificació, l'accés de tothom a aquests serveis. Les fites que van

marcar aquesta democratització dels serveis avançats van ser, per a cadascun

d'aquests serveis, les següents:
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1)�Formació. L'invent de la impremta va facilitar l'accés de grans capes de la

població al primer bé de consum de masses: el llibre. Més endavant hi va haver

l'accés generalitzat a la universitat.

2)�Sanitat. El desenvolupament de l'economia del benestar, que a Espanya es

va materialitzar amb el ministre de Sanitat Ernest Lluch, un dels intel·lectuals

més rellevants del segle XX i una gran pèrdua per a la tolerància i el sentit comú.

3)�Turisme. La reducció de les jornades laborals a vuit hores, les vacances pa-

gades, els llibres de Jules Verne, la visió empresarial de Thomas Cook.

Finalment, passem de la massificació a la personalització. Comencem a entre-

veure els efectes de la irrupció del proconsumidor i de la figura dels pro-am,

dels quals hem parlat més amunt (aficionats que fan una tasca al nivell d'un

professional), amb efectes revolucionaris en els serveis avançats.

1)�En�formació. L'avenç dels dissenys curriculars personalitzats. A Espanya,

sempre ens sorprenia quan vèiem un llibre escrit per un anglosaxó i en la seva

formació hi deia economista i matemàtic, o arqueòleg i psicòleg. Ara, amb els

graus, en els nostres hi pot dir el mateix.

També es donen canvis en la formació no reglada quan cada vegada és més

senzill accedir a informació i fins i tot coneixement a Internet:

2)�En�sanitat. El coneixement mèdic es dobla cada set anys. En aquest àmbit

hi ha canvis tan importants per al tractament i el diagnòstic de les malalties

com la genètica i la proteòmica (estudi de les proteïnes) i també hi ha pacients

que saben més de la seva malaltia que no pas els metges mateixos (òbviament,

no recomanem ni l'autodiagnòstic ni l'automedicació).

Exemple

Per exemple, que us sembla
Graduat en Turisme amb un
"minor" en web engineering, o
bé amb un "minor" en Psicolo-
gia Social.

Consulta recomanada

Una pel·lícula que convida a
reflexionar sobre això és Go-
od Will Hunting (El indomable
Will Hunting), dirigida l'any
1997 per Gus van Sant.

3)�En�turisme. La gent s'organitza els viatges per mitjà d'Internet i les compa-

nyies aèries de baix cost. També hi ha exemples, però, de turisme especialit-

zat, en què una persona proposa un producte, disposa d'una comunitat virtual

amb eines per a configurar-lo i després ella mateixa en fa la promoció.

Exemple

Literary Traveler és un exemple
de comunitat virtual que evo-
luciona en aquest sentit. Orga-
nitzen rutes literàries basades
en llibres. Si un usuari de la co-
munitat ha llegit un llibre en
el qual no hi ha un viatge, ell
mateix el pot proposar.

Reflexió

Veurem molts canvis en el sec-
tor turístic en els pròxims anys!
I vosaltres sereu el motor prin-
cipal d'aquests canvis. Turistò-
legs preparats per a analitzar,
comprendre, crear i millorar
cadenes de valor vertebrades
en estructures de mercats que
configuren el sistema turístic.

http://www.imdb.com/title/tt0119217
http://www.imdb.com/title/tt0119217
http://www.literarytraveler.com/
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El motor del canvi més important per al sector turístic ets tu.

1.3.4. Els pro-am

Gent amb aficions que, gràcies a l'accés a informació, coneixements i eines per

a experimentar a la Xarxa, busquen allò que algunes empreses actuals orien-

tades a l'estandardització deixen d'oferir: una carrera professional per a tota la

vida i l'orgull per la feina ben feta.

En definitiva, podem resumir els quatre pilars en què es basa la idea que el

consumidor sigui més actiu en la producció dels productes:

1) El Web 2.0, tal com s'ha descrit en aquest manual, amb les tres característi-

ques que té (la ubiqüitat d'Internet, l'usuari com a protagonista i la distribució

i captació de contingut i comerç).

2) La servucció d'Eiglier, amb la participació del client en la servucció de ser-

veis.

3) La tercera onada d'Alvin Toffler i l'aparició del proconsumidor o servuctor.

4) La proliferació dels pro-am proposada per Leadbeater.

Google

Lògicament, hi ha grans
empreses que es continuen
cuidant dels seus treballa-
dors. Google és un exemple
excel·lent d'empresa en què
la captació i retenció de talent
és considerada fonamental.
També és veritat que Google
està orientada a la innovació.
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Esquema

Motors del canvi de l'estructura de mercats turística.

Un enfocament que ens pot fer servei per a veure l'efecte d'aquests canvis cul-

turals en els models de negoci turístics és el del sociòleg Manuel Castells, que

en el seu llibre La galaxia Internet assenyala l'evolució de les cultures i l'aparició

de dos extrems: el de la innovació i el de l'estandardització.

En la innovació hi tenim la cultura de la llibertat, en què la gent filtra la in-

formació amb filtres propis, els de la seva comunitat. Sense control, descen-

tralitzada, amb models d'organització empresarial horitzontals que, gràcies a

la utilització d'Internet, es poden organitzar en xarxes. És un concepte molt

semblant al de cadenes de valor que hem exposat en el primer mòdul.

En l'estandardització hi tenim la cultura del control, en què el 70% de les notí-

cies arriben filtrades per les tres grans agències de notícies (la nord-americana

The Associated Press (AP), la britànica Reuters i la francesa Agence France-Pres-

se (AFP)), amb models organitzatius verticals i organitzats amb models propis

de la revolució industrial.

Podem aplicar aquestes dues realitats a l'evolució del sistema turístic, amb la

presència del camí de l'estandardització identificat en l'estructura de mercats

del turisme genèric i representat per cadenes de valor vertebrades sota el con-

trol de grans operadors turístics.

D'altra banda, el camí de la innovació, identificat en l'estructura de mercats

del turisme específic i representat per cadenes de valor horitzontals i amb

l'objectiu d'oferir valor afegit.

Lectura recomanada

Manuel�Castells (2001). La
galaxia Internet. Barcelona:
Areté.
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Tant el camí de la innovació com el de l'estandardització presenten

oportunitats laborals i de desenvolupament professional per als futurs

turistòlegs. No hi ha un model més bo que l'altre, però no podem pre-

tendre utilitzar les mateixes eines d'anàlisi o estratègies de desenvolu-

pament professional perquè són models diferents i, per tant, hem de

seleccionar les més adequades.
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2. Els motors del canvi en l'oferta

2.1. La nova imatge dels serveis

La internacionalització de l'economia, que possibilita crear grans grups amb la

capacitat d'aconseguir economies d'escala i, per tant, de fer decréixer els preus,

dóna peu a una de les tendències de models de negoci d'èxit a Internet: trobar

la�millor�oferta�en�preu. Aquesta tendència és important, i ho continuarà

essent, però eclipsa la que considerem que serà una altra tendència a Internet i

que en un futur serà tan important com l'altra o més. Ens referim a la capacitat

que proporciona Internet, per mitjà de models nous de negoci i tecnologies

noves, d'oferir�serveis�de�confiança,�personalitzats�i�amb�un�valor�afegit

alt.

1)�De�confiança

Perquè seran recomanats per membres de la comunitat virtual del client, gent

que valora i recomana serveis i que, al seu torn, són ben valorats per altres

membres de la comunitat. Recordem que els clients no es creuen ni les foto-

grafies ni els adjectius de les empreses. Per tant, les recomanacions d'un mem-

bre de la comunitat avalades per les opinions de la resta de membres de la

comunitat generen confiança. Per què a eBay es confia en les persones que

subhasten o volen adquirir una mercaderia per mitjà del servei de subhastes

del lloc web? Perquè els membres de la comunitat els atorguen valoracions

segons les seves actuacions anteriors.

2)�Personalitzats

Perquè la cadena de valor serà conscient dels criteris objectius i subjectius que

determinen la qualitat d'un producte o servei per a cadascun dels seus clients

i, igualment important, perquè l'estructura organitzativa que proporciona la

cadena de valor permet adequar els serveis a la voluntat i les necessitats del

client.

3)�De�valor�afegit�alt

Sembla que el fet d'oferir productes amb valor afegit és el nou "mantra" de les

empreses, però no té sentit si el que s'ofereix no és valorat positivament pel

client. Precisament, les dues característiques�anteriors�(serveis�de�confiança

i�personalitzats)�garanteixen�que�el�que�s'ofereix�proporciona�valor�afegit.

No es tracta de donar més, sinó de donar més del que vol el client.

Rummble

Un exemple d'aquesta tendèn-
cia és l'aplicació / lloc web
www.rummble.com. No us
perdeu el seu vídeo explicatiu.

Reflexió

Considereu que les recomana-
cions entre usuaris/amics vir-
tuals pot implicar un canvi de
paradigma en la manera de
buscar informació de turisme?
De cercadors a recomanadors?

http://www.rummble.com/
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Les dues tendències de models de negoci a Internet són més visibles i possi-

bles amb la creació de cadenes de valor virtuals. D'una banda, el model de

reducció de preus per mitjà d'economies d'escala i de posar en contacte directe

l'oferta i la demanda. Això provoca desintermediació, però alhora, paradoxal-

ment, obre camins de formes noves d'intermediaris que tractarem més enda-

vant quan parlem dels infomediaris. No n'hi ha prou d'oferir el millor preu;

s'ha d'oferir en el moment adequat, al lloc adequat i al client adequat. Per a

això, s'ha de gestionar la informació de l'oferta, però també la de la deman-

da, i aquestes són les activitats habituals d'un infomediari. D'una altra banda,

el model del trinomi: confiança, personalització, valor afegit. Vegem, doncs,

com es poden crear i, com es creen ara mateix, cadenes de valor virtuals. Ana-

litzarem els esquemes tecnològics que les fan possibles i els models de negocis

que s'apliquen, o que es podrien aplicar.

Entrem, doncs, en les estructures�del�mercat�turístic�d'un�futur�que�ja�és

present.

2.2. La creació de cadenes de valor virtuals

En la majoria de les destinacions turístiques trobem estructures de mercat des-

integrades, amb falta d'organització i de connectivitat, precisament el que con-

figura l'essència de les cadenes de valor. Podem classificar aquestes destinaci-

ons com de nivell 0. En la figura següent hi ha la representació gràfica:
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Figura�1

Fixem-nos que no hi ha coordinació entre els components de l'oferta turística.

Cadascun porta a terme les seves pròpies accions i presenta la seva oferta al

consumidor, sense cooperació amb prou feines, llevat de casos puntuals, com

és el cas d'una agència de viatges que confecciona un producte.

El nivell d'organització i de connectivitat següent és el nivell 1, en què s'opta

per accions de centralització. La tecnologia que s'hi utilitza sol ser un gran

portal de la destinació turística.

Exemples

Heus aquí alguns exemples: www.spain.info, en el cas d'Espanya;
www.discoverireland.com, en el cas d'Irlanda; www.tourismireland.com, amb infor-
mació de la situació turística d'Irlanda i les accions que planegen implementar;
www.newzealand.com, en el cas de Nova Zelanda.

Les accions en línia d'aquest tipus de destinacions són exemples de referència

en aquest nivell 1. En aquest esquema, el que és més important és aconseguir

que tots els integrants de les diverses estructures de mercat estiguin represen-

tats en el portal. Les paraules clau són centralització, magatzem de dades o da-

ta warehouse (sistema d'emmagatzematge d'informació que permet analitzar

aquesta informació, a diferència de les bases de dades més habituals, l'objectiu

de les quals és la transacció, és a dir, introduir o extreure informació) i minera

http://www.spain.info/
http://www.discoverireland.com/
http://www.tourismireland.com/
http://www.newzealand.com/
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de dades o data mining (algoritmes matemàtics que ens permeten treballar amb

la informació i extreure coneixement). Vegem-ne la representació gràfica en

la figura següent:

Figura�2

Per tant, el gran objectiu és centralitzar la informació. Quina informació? Da-

des sociodemogràfiques dels turistes que ens visiten o ens podrien visitar: edat,

estat civil, amb qui viatgen. Aquesta informació s'ha de complementar amb les

dades d'afinitat, és a dir, els serveis i les combinacions que escullen (hotels de

cinc estrelles amb excursions a cavall, o càmpings i tir amb arc). Tota aquesta

informació ens permet proposar cadenes de valor orientades a segments con-

crets. Sabem qui són i el que els interessa; l'única cosa que hem de fer és pro-

posar-los-ho.
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Conèixer el client, saber el que necessita i oferir-li-ho.

Finalment, el nivell més avançat, el número 2, en què l'important no

és tenir totes les empreses agrupades, ni tota la informació, sinó tenir

la capacitat d'organitzar en un moment determinat per a un segment

concret una cadena de valor autogestionada que els ofereixi un servei

complet.

Vegem-ne la representació en el gràfic següent.

Figura�3
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En aquest esquema les paraules clau són descentralització i intel·ligència

distribuïda. L'important no és que tots siguin dins de l'estructura (òbviament,

com més n'hi hagi, millor); l'important de debò és la formació de cadenes de

valor eficients, organitzades i coordinades.

Com�s'han�de�crear,�aquestes�cadenes�de�valor?

Instruccions bàsiques per a crear una cadena de valor:

1) Seleccionar el segment objectiu.

2) Identificar-ne les necessitats i motivacions.

3) Identificar els components necessaris de la cadena de valor (sector públic,

sector privat, societat civil) i les funcionalitats que han de portar a terme.

4) Valorar quines funcionalitats estan satisfetes correctament i quines no ho

estan.

5) Cercar solucions per a funcionalitats no satisfetes: escollir integrants nous

de la cadena de valor. Si no hi ha les organitzacions que fan falta, se n'ha de

facilitar la creació.

6) Facilitar la comunicació entre els integrants de la cadena de valor.

a) Dissenyar el model de negoci, les operacions i els processos.

b) Dissenyar l'arquitectura tecnològica necessària.

7) Fer accions d'informació (quin és el segment objectiu, beneficis que repre-

senten les accions que s'han de desenvolupar, etc.), accions de formació (capa-

citar els membres de la cadena de valor en l'operativa dels processos que s'han

de fer) i accions de suport (a les empreses o organitzacions membres de la ca-

dena de valor que, per raons de volum o d'orientació de negoci, ho necessitin).

S'ha de tenir present que l'objectiu final és crear una entitat amb les caracterís-

tiques següents:

1)�Independent. La cadena es crea per a oferir serveis amb valor afegit a un

segment turístic. Aquesta és la seva raó de ser. Per tant, és independent de

cadascun dels membres que la formen.

2)� Autònoma. Encara que està composta d'un conjunt d'empreses, sec-

tor públic i societat civil, ha d'estar dissenyada amb un model de negoci,

d'operacions i de processos que en possibilitin l'autonomia.

Gens

Els éssers humans tenim el do-
ble de gens que una mosca. La
diferència, però, no és la quan-
titat de gens sinó la capacitat
d'aquests gens de crear màqui-
nes proteiques amb una finali-
tat determinada. Això, traduït
a una estructura de mercat,
és la capacitat que tenen les
empreses, el sector públic i la
societat civil d'una destinació
d'actuar de manera coordina-
da per mitjà de cadenes de va-
lor.
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3)� Flexible� i� adaptativa. Depenent de canvis del mercat, ha de ser capaç

d'aprendre aquests canvis i d'adaptar-s'hi. Això implica que, ben de pressa, es

puguin integrar altres membres a la cadena de valor i que se'n puguin separar

també.

4)�Depenent�de� les�necessitats�del�mercat� i�de� l'evolució�que�tingui, les

empreses es poden integrar a diferents cadenes de valor.

5)�Replicable. L'estructura bàsica de la cadena de valor ha de ser replicable,

tant en el vessant de model de negoci, operacions i processos, com en el

d'arquitectura tecnològica.

Un dels esquemes tecnològics més interessants per a les cadenes de valor són

els portals amb capacitat d'integrar contingut, comerç i comunitat de tots els

seus membres. Independentment si els membres de la cadena tenen el seu

propi lloc web, els clients objectiu de la cadena de valor han de tenir una

solució tecnològica que els ajudi en la gestió del viatge en els dos àmbits que

hem descrit en el primer mòdul:

1)�Àmbit�espacial: aquí i allà, és a dir, al país d'origen del turista i a la desti-

nació turística.

2)�Àmbit�temporal: abans del viatge, durant el viatge i després el viatge.

Vegem-ne un esquema en la figura següent:

Figura�4

A la base hi tenim els membres de la cadena de valor, que per mitjà de les

seves bases de dades i dels seus webservices subministren aplicacions perquè

des del portal, tant usuaris com administradors (els membres mateixos de la

cadena de valor), donin funcionalitats de subministrament d'informació, co-

merç i comunitat.
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Els usuaris entren al portal de la cadena i segons els seus interessos accedeixen

a diferents aplicacions personalitzades. Per exemple: una aplicació permet a

un usuari proposar una ruta turística; una altra aplicació li permet fer una pre-

reserva dels serveis necessaris, i finalment una altra aplicació li permet comu-

nicar la seva proposta de ruta a altres membres de la comunitat.

Els administradors, és a dir, els membres mateixos de la cadena de valor, po-

den actualitzar les seves dades, validar-les uns altres i, finalment, publicar-les

també uns altres. El resultat és un model de negoci orientant el client, i amb

operacions i processos implementats en aplicacions que es presenten a l'usuari

adequat de manera personalitzada d'acord amb els seus interessos. A fi de ga-

rantir l'accés a les funcionalitats del portal en qualsevol moment del viatge,

aquestes funcionalitats han d'estar disponibles en diversos dispositius (ordi-

nadors, mòbils, televisió interactiva, etc.).

2.3. Esquemes tecnològics de cadenes de valor virtuals

Ara analitzarem els esquemes de la tecnologia que faciliten crear aquestes ca-

denes de valor organitzades i connectades.

Esquema�1

Vegeu també

En el subapartat següent asse-
nyalarem les claus per a enten-
dre els conceptes tecnològics
utilitzats.

El primer que hem de fer és veure l'evolució de la tecnologia Internet. Durant

els anys 1996 i 1997, amb el naixement dels primers navegadors, van aparèi-

xer les primeres pàgines (o llocs estàtics), en què la imatge de la pàgina era la

mateixa per a tots els usuaris. És com un restaurant on se serveixen menús que

ja estan elaborats per endavant. Arribes i menges. Durant els anys 1998 i 1999

es va començar a popularitzar la utilització de les bases de dades, que perme-

tien que hi hagués diferents usuaris que poguessin veure diferents pàgines i, a

més, que aquestes pàgines fossin personalitzades. És com un restaurant on es

demanen plats a la carta i on cada usuari pot personalitzar el seu plat. Final-

ment, les pàgines distribuïdes, en què el que surt a cada pàgina pot provenir

de la base de dades del lloc web o d'altres bases de dades a Internet.

Bases de dades

A més de les bases de da-
des, hi ha altres formes
d'emmagatzemament, però
per simplificar, farem servir ba-
ses de dades com un concepte
que les englobi.
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Alhora, la informació de la base de dades del lloc web pot aparèixer en altres

pàgines. La utilització d'aquesta tecnologia experimenta una frenada després

de l'esclat de la bombolla tecnològica de l'any 2000. I algú pot dir: "Això de

les pàgines distribuïdes, no és allò dels enllaços?" Mirarem d'explicar-ne la di-

ferència en la figura següent:

Figura�5

Els enllaços (links) són connexions bàsiques entre llocs web, i fan un bon ser-

vei, però no pas per al propòsit d'aquesta assignatura. Nosaltres volem integrar

empreses a cadenes de valor dins d'estructures de mercat. Un enllaç s'emporta

el client a un altre lloc web. Nosaltres el que volem és portar informació i co-

merç a un sol lloc web per a oferir al client tota la informació que necessiti. És

el que hem definit com a teoria de les 3c. Un lloc web és complet quan submi-

nistra contingut, comerç i comunitat. Vegem-ne la representació gràfica:

Figura�6

Com�es�poden�generar�pàgines�dinàmiques? Gràcies al que es coneix per

model de les tres capes. Una persona sense coneixement de tecnologia Internet

es connecta a la Xarxa i obté un resultat. Per a ella, el que passa a dins del

servidor de pàgines web és una caixa negra.
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Esquema�2

Nosaltres, però, que som turistòlegs, hem d'ampliar aquest coneixement per a

millorar la nostra ocupabilitat. En realitat és força senzill:

Esquema�3

Tot plegat es basa en el model de les tres capes. La primera capa és el que es

veu. Per defecte, són pagines estàtiques escrites en HTML (l'equivalent al plat

de menú precuinat de què parlàvem fa una estona). Després, si volem una

pàgina dinàmica (el plat a la carta de l'exemple de més amunt), surt la capa

intermèdia, i hem de cridar un "cambrer", que anirà a la cuina (la base de dades

que conforma la tercera capa) i, segons la nostra comanda, ens prepararà un

plat.

Com�es�pot�obtenir�contingut�o�comerç�d'un�altre�lloc�web?

L'interessant de comprendre el model de les tres capes és que s'entén de seguida

l'evolució a un model de n-capes, és a dir, per a captar informació d'un altre

lloc web. És com si el nostre cambrer (en el gràfic següent, miniaplicació de

servidor 2) hagués d'anar a buscar un altre ingredient a un altre restaurant. El

procés per a distribuir informació o comerç és el mateix, però intercanviant

els papers.

Cambrer en tecnologia
Internet

D'aquest "cambrer" en tec-
nologia Internet, se'n diu de
maneres diferents: en tec-
nologia Java, mòdul de por-
tal (portlet), miniaplicació de
servidor (servlet) o JSP; en
tecnologia Microsoft, ASP o
ASPX; i en tecnologia codi
font obert, PHP. Per exem-
ple, fixeu-vos en l'agregador
d'informació o data aggre-
gator www.mobissimo.com
(teniu més informació so-
bre aquests infomediaris en
l'apartat següent). Si bus-
queu informació sobre ho-
tels veureu que utilitza PHP
per a recuperar la informació:
http://www.mobissimo.com/
search_hotels.php.

http://www.mobissimo.com/
http://www.mobissimo.com/search_hotels.php
http://www.mobissimo.com/search_hotels.php
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Esquema�4

Com veieu, la capa intermèdia es desplaça a un altre lloc web i obté el con-

tingut sol·licitat. És important de fer ressaltar la tecnologia WebService. És un

estàndard en tecnologia Internet que permet la comunicació entre servidors

web. Lògicament, amb un acord comercial previ. Per a un responsable de sis-

temes informàtics, el fet que una altra empresa, per via d'Internet, entri a la

seva base de dades és l'equivalent a dir a un cuiner que una persona entrarà a la

seva cuina. Per això, els webservices actuen com un porter de discoteca: aturen

el codi que sol·licita la informació (el cambrer que va a buscar un ingredient),

en verifiquen les dades i les condicions del servei pactades en l'acord comercial

i entren a la base de dades per a proporcionar la informació personalitzada

per al sol·licitant.

Exemple

Imaginem-nos un hotel que accedeix a deixar que una agència de viatges mostri la seva
disponibilitat perquè els clients d'aquesta agència integrin l'oferta d'aquest hotel a un
paquet turístic. En cas de venda, l'agència de viatges es queda un 10% de comissió. Es pot
personalitzar el webservice, de manera que depenent de l'agència de viatges que sol·licita
els serveis, el preu o la comissió que ofereix sigui diferent.

Un mashup és un concepte semblant a un webservice. Un servidor web

sol·licita una informació a un altre servidor web. La informació que n'obté es

barreja amb la del primer servidor, i així aconsegueix un híbrid que es mostra

a l'usuari. L'exemple més habitual és utilitzar l'aplicació Google Maps per a

assenyalar la posició del teu establiment turístic.
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What is a mashup?

En aquest vídeo teniu una bona explicació de què és un mashup (és en anglès: si això
és un problema, us podem dir que, com a futurs graduats en Turisme, l'idioma anglès és
com el valor per als militars, que es dóna per fet!).

Com�pot�ser�que�obtinguem�informació�de�diferents�llocs�web�i�que�tots

mantinguin�el�mateix�format?

Esquema�5
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Aquí és on hi ha la màgia de l'XML. El que recuperem d'altres llocs web és un

document XML. És informació sense format (sense tipus de lletra, sense mida,

sense ordenació per files i columnes). Quan aquesta informació arriba al lloc

web que la demana, s'hi dóna format (amb un document XSLT, per exemple),

i per això sembla que tota la informació ve del mateix lloc.

Com veiem en la figura anterior, el document XML assigna un nom a cada

informació. En la figura s'assigna l'etiqueta (tag name) per a les variables Otto

i Marie, que corresponen a la columna nom d'una taula de la base de dades.

D'aquesta manera, el servidor web, sense necessitat de supervisió humana,

pot donar format a la informació que conté l'etiqueta. Per exemple, tota la

informació continguda dins de l'etiqueta de color verd i amb la font Times

New Roman.

Quan veiem exemples d'utilització de la comunitat virtual Facebook, les em-

preses han d'utilitzar l'XML que ha creat Facebook (que es diu FBML) amb les

seves pròpies etiquetes.

Ja n'hi ha prou, de tecnologia! Vegem exemples pràctics de com es pot millorar

la connexió entre cadenes de valor aplicant la tecnologia.

2.4. Integració d'ofertes en una mateixa cadena

Hem parlat de les cadenes de valor i de la manera com les tecnologies Internet

faciliten que els membres d'aquesta cadena comparteixin les 3c (contingut,

comerç i comunitat). Potser la millor manera d'entendre aquests conceptes és

estudiant casos reals. No fa gaire ha sortit una modalitat nova d'empreses a

Internet; se'n diuen agregadores d'informació o data�aggregators (fa respecte,

oi, el nom?). Aquestes empreses van aparèixer a començaments del 2005 als

Estats Units d'Amèrica, i per a molta gent eren un experiment més i prou. Ara

resulta que també tenen èxit en el mercat Europeu, i sembla que s'hi quedaran.

OTA

Qui decideix aquestes etique-
tes? Cada empresa pot cre-
ar les seves pròpies etique-
tes, però si volem distribuir
i captar informació d'altres
llocs web, és molt important
que es comparteixin les eti-
quetes. En el cas del sector
turístic, tenim l'Open Travel
Alliance (OTA), que fixa els
estàndards per a l'intercanvi
d'informació. En teniu més da-
des a www.opentravel.org.

Les agregadores d'informació es dediquen a visitar llocs web, amb els quals te-

nen acords comercials i tecnològics, i a extreure'n informació rellevant i per-

sonalitzada per als seus clients. D'aquesta manera, ofereixen en una sola pàgi-

na informació agregada i personalitzada, amb l'estalvi consegüent de temps,

la moneda del segle XXI. Si el turista vol fer una reserva, ha de seleccionar el

servei i anar al lloc web original. Per tant, les agregadores d'informació no són

agències de viatges en línia, no tenen productes per a vendre, sinó que es de-

diquen a agregar informació per als seus clients, a canvi, és clar, d'un benefici

econòmic, que normalment és una comissió per reserva que oscil·la entorn

del 5% i que és a càrrec de l'empresa que ven el producte.

L'existència d'aquestes empreses noves redefineix l'estructura del mercat turís-

tic, i així afegeix una capa nova a les que ja hi ha. Una primera capa és l'oferta,

la demanda i uns intermediaris que les connecten (l'estructura de mercats

clàssica). Una segona capa són les agències de viatges en línia, de les quals

Reflexió

De fet, les agregadores
d'informació formen part del
que hem definit com a Web
2.0, en què és tan important
tenir un lloc web com la pos-
sibilitat de captar i distribuir
contingut, comerç i comunitat
a altres llocs web.

http://www.facebook.com/
http://www.opentravel.org/
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podem destacar, a Espanya, les quatre agències de viatges que concentren

el 85% de les vendes turístiques en línia (www.edreams.es, www.rumbo.es,

www.lastminute.es, www.viajar.es) i, arreu del món, les tres grans agències de

viatges en línia que concentren el 75% de les reserves en línia a escala mun-

dial (www.travelocity.com, www.orbitz.com, www.expedia.com). Una tercera

capa, finalment, amb els agregadors d'informació que agreguen informació i

comerç de la capa anterior.

Activitat

Ja n'hi ha prou, de teoria! Us proposem que entreu als llocs web següents i que en com-
proveu els preus i si hi surten negocis de la vostra població:

www.sidestep.com

www.kayak.com

www.mobissimo.com

www.hotelcomparison.co.uk

www.onetime.com

www.cheapaccommodation.com

La representació dels agregadors d'informació com una capa nova del sistema

turístic la podeu veure en figura següent:

Figura�7

http://www.edreams.es/
http://www.rumbo.es/
http://www.lastminute.es/
http://www.viajar.es/
http://www.travelocity.com/
http://www.orbitz.com/
http://www.expedia.com/
http://www.sidestep.com/
http://www.kayak.com/
http://www.mobissimo.com/
http://www.hotelcomparison.co.uk/
http://www.onetime.com/
http://www.cheapaccommodation.com/
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Les xarxes socials també integren altres empreses per mirar d'oferir serveis més

bons. És el cas de Facebook, que ofereix aplicacions externes (widgets) de Zuji

o de Zoomtra, l'agregador d'informació especialitzat en l'Índia.

En la figura següent hi ha l'esquema tecnològic que relaciona Facebook amb

una aplicació externa. L'esquema és el mateix (o molt semblant) per a qualse-

vol altra xarxa social. Una companyia posiciona una aplicació seva dins d'un

altre lloc web. D'això se'n diu aplicació externa (widget).

Esquema�6

El model de les n-capes com a proveïdor d'aplicacions externes.

Una altra xarxa social que aposta per la integració d'aplicacions és XING.

Aquesta xarxa social, a diferència de Facebook, s'orienta a professionals. Per

a facilitar l'intercanvi d'informació entre els seus usuaris, ha pactat amb

l'empresa Dopplr, el lloc web i les funcionalitats de la qual són operatius dins

de XING. Dopplr és una comunitat d'usuaris de turistes per negocis que com-

parteixen informació i recomanen on poden viatjar i les activitats que hi po-

den fer.

http://www.xing.com/
http://www.dopplr.com/
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3. Efectes en els intermediaris

3.1. Formes noves d'intermediació i desintermediació

D'aquest apartat també en podríem haver dit "Principis que han de seguir les

empreses en la societat de la informació". De fet, la importància de la informa-

ció com a recurs que poden utilitzar i explotar les empreses implica que aques-

tes empreses s'han de replantejar uns principis de gestió desenvolupats en una

realitat socioeconòmica diferent de l'actual. En aquest sentit, hi ha nombro-

sos llibres i articles que miren de difondre principis nous, més adequats, per

a la societat de la informació. Tot seguit n'analitzarem alguns i assenyalarem

l'ús possible que en poden fer les empreses del sector turístic i l'efecte que hi

poden tenir.

1)�L'important�és�el�que�és�intangible

En la societat de la informació, el que diferencia un producte de l'altre no

són els components tangibles, sinó els intangibles. Les idees, la imaginació

del personal de contacte, la informació personalitzada, etc. Aquest principi

adquireix una importància especial quan s'aplica al sector turístic, en el qual

el que es ven són il·lusions, somnis, i en el qual sens dubte l'èxit està en la

gestió del que és intangible.

Activitat

Escolteu els comentaris de la gent relacionats amb els seus viatges. Quants d'aquests co-
mentaris fan referència a qüestions tangibles i quants fan referència a qüestions intan-
gibles?

2)�No�hi�ha�distàncies

Això implica que el món és el client potencial, però també que és el competi-

dor potencial. Les agències de viatges emissores poden comercialitzar paquets

turístics cap a qualsevol lloc del món, i les agències de viatges receptives poden

mirar de captar turistes de qualsevol país, però alhora hi ha països nous que

es plantegen l'opció de desenvolupar el seu sector turístic i, per tant, de ser

competència de qualsevol destinació.

3)�Les�reaccions�davant�de�canvis�en�el�mercat�han�de�ser�molt�ràpides

Reflexió

Quantes agències de viatges
receptives teniu a la vostra po-
blació? No és curiós que en
un país com Espanya, líder en
turisme receptiu, la majoria
d'agències de viatges siguin
emissores?
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El sector turístic, com a sector vinculat al lleure, està subjecte a fortes influèn-

cies de les modes. Les empreses turístiques (de fet, les cadenes de valor orien-

tades a segments, sigui de turisme genèric o especialitzat) han de tenir els ins-

truments i processos que els permetin anticipar-se als canvis de mercat, donar

respostes immediates als clients i adaptar-se als canvis que hi ha.

El fet d'oferir rapidesa implica l'organització en cadenes de valor i la

connectivitat entre aquestes cadenes que els faciliti fer accions conjun-

tes en un temps reduït. Alhora, com que les cadenes de valor poden reu-

nir sempre les mateixes empreses o, al contrari, tenir-ne una gran vari-

etat, és molt important d'utilitzar estàndards que facilitin la integració

dins d'una cadena de valor determinada, en un temps mínim.

El turisme és un bon complement de l'economia d'un país, però per la de-

pendència que té de les modes i l'efecte immediat que produeixen en aquest

turisme les guerres, el terrorisme, les malalties, etc., és recomanable que actuï

de complement i no pas d'activitat principal. D'altra banda, la importància que

tenen altres sectors de l'economia en el turisme, i el turisme en altres sectors, és

enorme. L'existència d'altres sectors pot ser la raó, la causa, del desplaçament

de turistes cap a la destinació, sia per motius de negoci sia per motius d'interès

cultural, com ara l'arqueologia o la medicina alternativa.

4)�El�creixement�de�la�venda�de�serveis�és�en�espiral

La informació es transmet a més velocitat en la societat de la informació. Si

s'ofereix un servei de mala qualitat, la gent el deixarà de comprar de seguida,

però si, en canvi, els serveis són satisfactoris, les recomanacions entre clients

n'acceleraran les vendes. Els intermediaris han de vendre informació, o la in-

formació ha de formar part dels serveis que venen; si aquesta informació és

volguda pels seus clients, si aconsegueixen que els seus clients estiguin satis-

fets, la recomanació boca-orella que s'esdevé en la societat de la informació

els beneficiarà.

5)�Les�amenaces�per�als�intermediaris�són�oportunitats�per�als�infomedi-

aris

Les empreses que simplement venen els productes d'altres veuen amenaçada la

seva funció per la possibilitat de les vendes directes que faciliten les tecnologies

de la informació. En canvi, les empreses que es dediquen a vendre informació

tenen sentit en la societat de la informació. En efecte, les cadenes de valor

orientades a segments, com que coneixen els productes dels proveïdors de

serveis turístics, i com que coneixen els seus clients, estan en una situació

immillorable d'exercir d'infomediàries, perquè poden recomanar, de tots els

productes que hi ha, el més adequat per a un client en concret.
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6)�Els�clients�guanyen�poder

Les tecnologies de la informació permeten que els clients es posin en contac-

te els uns amb els altres i que incrementin el seu poder de negociació com-

prant plegats. A més, l'accés a la informació de diferents productes per a sa-

tisfer una mateixa necessitat els permet ser més exigents. Aquesta exigència

dels clients demana una informació personalitzada, una informació que les

agències de viatges poden subministrar si integren/lideren cadenes de valor

dins d'estructures de mercat.

Els clients poden compartir les seves opinions i interessos i plantejar reivindicacions a les empreses.

Aquests�sis�principis�generen�formes�noves�d'intermediació�i,�al�seu

torn,�faciliten�la�desintermediació. Sembla paradoxal, però no ho és.

Simplement, com que els canvis són tan profunds i afecten tots els in-

tegrants de l'estructura de mercats, hi ha amenaces i oportunitats per

a tothom.

Posem per cas l'organització de congressos, esdeveniments i reunions en una

ciutat. Tradicionalment, la cadena de valor que tenia era la següent: una em-

presa vol organitzar un congrés, o qualsevol activitat englobada dins del con-

cepte MICE (meetings, incentives, congress, events); aquesta empresa es posava

en contacte amb una agència de viatges del seu país i, al seu torn, l'agència de

viatges establia contacte amb empreses amb capacitat de gestionar un congrés

a la ciutat escollida per a fer la reunió.

Aquestes empreses solen ser les següents:
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1)�Agències�de�viatges�especialitzades�en�congressos, que es coneixen com a

DMC (destination management company), amb capacitat d'organitzar el con-

grés (cercar patrocinadors i conferenciants, atendre la sala de conferències,

etc.) i d'encarregar-se de la logística (reservar hotels, autocars, sales de reunió,

etc.).

2) Organitzadors professionals de congressos (OPC), que s'encarreguen de les

activitats del congrés i deixen a les mans d'una agència de viatges la logística

del viatge.

3)�Empreses�de�comunicació que, dins dels serveis de comunicació, màrque-

ting i relacions publiques que ofereixen als seus clients, també poden oferir

l'organització de reunions.

Aquestes empreses feien un pressupost i l'enviaven a l'agència de viatges del

país d'origen, la qual seleccionava, al costat del client final, la millor opció, i

finalment es portava a terme l'activitat. Aquesta cadena de valor ha funcionat

a la perfecció durant molts anys i, de fet, era una de les activitats més ben

retribuïdes per als intermediaris. En l'actualitat, aquestes cadenes de valor han

de fer front a dues amenaces:

1)�La�globalització�i�la�crisi�econòmica, que fan que les empreses del país

d'origen s'estimin més pactar amb grans multinacionals que tenen sucursals

a tots els països i, per tant, que tenen capacitat de fer les activitats que abans

feien les empreses de la destinació. Una d'aquestes grans multinacionals és

IMG.

2)�Les�tecnologies�Internet, que hem explicat abans, faciliten que en un ma-

teix lloc web es pugui reunir informació de molts proveïdors. Això obre les

portes a dos models de negocis:

a)�Els�agregadors�d'informació, que ja hem comentat, gràcies als quals amb

la mateixa qualitat es tendeix a un preu més baix.

b)�Les�subhastes, en què quan se sap el preu s'esperen ofertes, i la més avan-

tatjosa s'emporta el client. Aquests models són molt populars a Internet, des

del lloc web més representatiu, www.ebay.com, fins a llocs web exclusius del

sector turístic.

Activitat

Entreu a les adreces electròniques següents: www.priceline.com i
www.compete4yourseat.com. Investigueu sobre aquests dos llocs web i relacioneu-los
amb les tendències assenyalades en aquest apartat.

http://www.imgworld.com/
http://www.priceline.com
http://www.compete4yourseat.com
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Aquests dos models de negoci canvien la cadena de valor: retallen els marges

de les empreses de la destinació i amenacen la rendibilitat d'aquestes empreses.

Els integrants d'aquests models o resisteixen les condicions noves o busquen

cadenes de valor alternatives articulades en la mateixa estructura de mercat

o en diferents estructures de mercat. Queixar-se és fer el mateix que feia el

protagonista del best seller ¿Quién se ha llevado mi queso?

3.2. D'intermediaris a infomediaris

De tots els intermediaris que hi ha, ens centrarem en la figura de les agències

de�viatges�detallistes. Bàsicament per dues raons:

1) Són les úniques�que�poden�fer�totes�les�funcions�dels�intermediaris.�És

a�dir:

a) Crear productes i vendre'ls directament al client final.

b) Assessorar i comercialitzar productes creats per altres empreses.

2) El paper� doble� que� tenen� en� les� cadenes� de� valor� articulades� dins

d'estructures�de�mercat. D'una banda, com a agències de viatges emissores i,

de l'altra, com a agències de viatges receptives.

Les agències de viatges poden mantenir, i fins i tot incrementar, la importància

que tenen en el sector turístic utilitzant tècniques d'anàlisi d'informació, cosa

que els permet oferir informació imparcial i objectiva del servei o producte

turístic més adequat per a cada client, basant-se en el coneixement que tenen

dels productes i serveis turístics, i dels seus clients. D'aquesta manera, les agèn-

cies de viatges passen de vendre serveis a vendre informació, d'intermediàries

a infomediàries.

La societat de la informació planteja molts reptes als intermediaris, però també

moltes oportunitats. En efecte, l'accés i la distribució de la informació, que

facilita la tecnologia actual, ha provocat un increment en la competitivitat en

el sector turístic, que es pot plasmar en dos fets fonamentals:

1) L'increment�del�grau�d'exigència�dels�clients, que es concreta en la de-

manda de serveis personalitzats, ràpids i econòmics.

2) La possibilitat� que� ofereixen� les� tecnologies� de� la� informació, als

proveïdors de serveis turístics, de fer la venda directa dels seus serveis, cosa

que posa en perill la funció d'intermediació de les agències de viatges.

Alhora, aquestes tecnologies de la informació i aquestes exigències dels clients

obren pas a un tipus nou d'agència de viatges, que va d'intermediari a infome-

diari, de vendre serveis a vendre informació. Una agència de viatges nova que

coneix els productes i serveis turístics, que coneix les necessitats i els gustos

Lectura recomanada

Spencer�Johnson (2000).
¿Quién se ha llevado mi queso?
Barcelona: Empresa Activa.
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dels seus clients. Una agència de viatges nova que ofereix productes turístics

als seus clients, però no pas uns productes qualssevol, sinó els que s'ajusten

millor a les seves necessitats, i compleix, d'aquesta manera, el requisit de la

personalització dels serveis. A més, gràcies a les tecnologies de la informació,

les agències de viatges poden oferir recomanacions de productes, a qualsevol

hora del dia, qualsevol dia de l'any, penjant l'aplicació a Internet i mantenint-

la permanentment actualitzada, de manera que també compleixen el requisit

de rapidesa. Finalment, com que poden automatitzar els processos de relació

amb el client i de relació amb els proveïdors, mitjançant sistemes informà-

tics, també compleixen el tercer requisit, és a dir, oferir un servei econòmic.

D'aquesta manera, les agències de viatges ofereixen el recurs més valuós, la

informació personalitzada, i estalvien als clients el recurs més escàs, el temps.

A mesura que l'accés a la informació sigui més generalitzat, les empreses que

s'encarreguin d'obtenir tota la informació, classificar-la i distribuir-la, segons

els interessos dels seus clients, faran un servei que les ajudarà a aportar valor

afegit, i que defineix el paper nou de les agències de viatges, d'intermediàries

a infomediàries.

D'intermediàries a infomediàries: el futur de les agències de viatges

Així, com passa sempre, els canvis i les amenaces, que comporten entorns nous

de competència, com en aquest cas l'aparició de la societat de la informació,

també obren camins devers el futur. Aquesta vegada, el d'una agència�de�vi-

atges�nova,�més�professionalitzada,�més�especialitzada�i�més�tecnològica,

que busca el canvi de comissionista a proveïdora de serveis pels quals pugui

demanar un preu, i que mira de potenciar la comercialització de productes

propis. En resum, les agències de viatges han de reinventar el seu negoci ofe-

rint un servei més bo a la societat i incrementant la seva rendibilitat.

S'espera que les agències de viatges continuaran essent, d'aquesta manera, una

de les empreses bàsiques del sector turístic, en les tres activitats principals que

tenen:
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1)�Com�a�intermediàrires�de�serveis, oferint serveis a canvi d'una comissió,

perquè, com que coneixen els proveïdors i els clients, poden buscar i recoma-

nar els serveis més adequats.

2)�Com�a�organitzadores�de�viatges, analitzant els seus clients i els canvis que

hi hagi en la demanda, per a planificar, organitzar i comercialitzar els serveis

més adequats.

3)�Com�a� infomediàries, venent informació als seus clients o utilitzant la

informació com a factor de servucció que aporti valor afegit i que garanteixi

un lloc a les agències de viatges en l'estructura productiva i comercialitzadora

dels serveis turístics en la nova societat de la informació.

Activitat

Treballeu una mica la vostra deformació professional de turistòlegs. Demaneu informació
a diverses agències de viatges de la vostra població. Mireu de classificar-les en interme-
diàries o infomediàries segons el servei que presten.

Les�recomanacions�com�a�servei�i�valor�afegit

Una de les tendències que aporta Internet són les recomanacions que es poden

obtenir dels serveis turístics. Abans teníem les recomanacions dels propietaris

del servei i prou; ara, en canvi, en un mateix espai, tenim les recomanacions

següents:

1) Dels experts en el tema. En llocs web en què la categoria d'expert s'atorga

segons les valoracions dels altres usuaris a les seves opinions.

2) Dels coneguts de l'usuari. La paraula conegut agafa altres dimensions en les

comunitats virtuals d'Internet.

3) De la gent que té els mateixos gustos, basant-se en la idea que els clients�als

quals�agraden�els�mateixos�productes,�i�per�les�mateixes�raons,�es�poden

recomanar�productes�entre�si.

Activitat

Entreu als llocs web www.gekko.com i www.trustedplaces, i justifiqueu si tracten
d'explotar aquesta teoria.

Les recomanacions són una manera d'enviar informació personalitzada, i fa-

ciliten la funció de les agències de viatges noves. És precisament aquesta fun-

ció la que les continuarà fent imprescindibles en l'estructura de mercats del

sistema turístic.

Els proveïdors donen informació de manera directa al client i també miren de

vendre els seus productes de manera directa, però tots els proveïdors tracten

de fer la mateixa acció i tots diuen que els seus productes són els millors, els

més indicats per al client en qüestió. En aquesta situació, hi ha algú que pugui

http://www.gekko.com
http://www.trustedplaces
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ajudar el client que està envoltat d'aquest fum de proveïdors que li ofereixen

els seus productes dient que són els més adequats per a ell? Aquesta pot ser la

funció nova de les agències de viatges en la societat de la informació: vendre

informació personalitzada. Les agències de viatges coneixen tots els productes

que ofereixen els proveïdors de serveis turístics i en saben les característiques,

i d'altra banda també coneixen els seus clients, en saben les dades demogràfi-

ques i psicogràfiques, i també, el que potser és el més important, els gustos,

les preferències, el que els agrada i els deixa d'agradar. Tenen, o poden tenir,

una gran base de dades en la qual poden assignar els productes més adequats

per a cada tipologia de client.

Els productes que s'han de recomanar a cada client i la manera de fer-ho han de

ser segons la informació que té dels seus clients l'agència de viatges. Una ma-

teixa destinació es pot vendre, s'ha de vendre, de maneres diferents depenent

de la motivació que té el turista d'anar a la destinació, depenent de les seves

característiques demogràfiques i psicogràfiques i, finalment, però no menys

important, depenent de les seves afinitats. Les empreses, per a ser competiti-

ves, s'han de diferenciar dels seus competidors, però aquesta diferenciació ha

de complir com a mínim tres condicions:

1) Que siguin les primeres d'oferir-la: ja se sap que qui pega primer pega dos

cops.

2) Que sigui difícil de copiar.

3) Que sigui apreciada pels clients objectiu.

En aquest sentit, no hi ha res tan difícil de copiar com les actuacions del per-

sonal de contacte, i no hi ha cap altra manera de saber què és el que aprecia

el client que obtenint informació i convertint-la en coneixement.

La informació és especialment important en turisme. Ho ha estat sempre, i així

ho han entès els científics, que fa anys que miren de trobar una eina de suport

a l'agent de viatges que li seleccioni els millors productes per a cada client.

Sovint, però, no s'ha tingut en compte que aquesta informació, a diferència

dels productes, és molt més subjectiva. Si partim de la definició de qualitat

entesa com la diferència entre les expectatives i la realitat percebuda, no costa

gaire d'adonar-se, quan ens situem en l'àmbit dels serveis turístics, de la gran

càrrega de subjectivitat que representen aquests conceptes. Quan comprem

un retolador, les expectatives solen ser les mateixes per a tothom, és a dir,

objectives.

En concret, ho podem resumir dient que les expectatives són que un retolador

ha d'escriure, i que ho ha de fer durant un quant temps. Alhora, la realitat

percebuda també és objectiva: el retolador escriu o no escriu, i té una durada o

no la té. Ara bé, els mateixos conceptes, referits a un servei turístic, adquirei-

xen una gran càrrega de subjectivitat. Si pensem en un paquet turístic a una
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destinació, les expectatives de cada turista poden ser tan diferents com perso-

nes consultem; n'hi ha que segurament esperen descansar, n'hi ha que deuen

esperar passar-s'ho bé (el mateix concepte de diversió és subjectiu), n'hi ha que

esperen desconnectar de la tensió diària. D'altra banda, la realitat percebuda

també és subjectiva i, a més, depèn de moltes variables que no es controlen: el

clima, la seguretat ciutadana, l'eficiència del personal de contacte del país re-

ceptor, l'amabilitat dels habitants de la destinació. Per tant, en turisme, un ser-

vei de qualitat depèn molt, o no, dels gustos i les afinitats de les persones que

gaudiran del servei. És important que, quan es recomana un servei, aquestes

recomanacions les facin persones que tinguin gustos afins als del client objec-

tiu, perquè altrament pot ser que es recomanin productes que són de qualitat

alta per a una persona però que en canvi són de qualitat baixa per a una altra.

L'inconvenient principal en la manera com es fan recomanacions en el sector

turístic és el fet de considerar que les opinions, les aficions i els gustos d'una

persona es poden extrapolar a altres persones i que es poden agrupar per seg-

ments, segons les característiques demogràfiques i psicogràfiques. La realitat

ens indica que les persones valoren els productes segons els seus gustos, depe-

nent del que ells entenen per qualitat, i que aquests conceptes són particulars

de cada persona.

En conclusió, la societat� de� la� informació� provoca� canvis� en

l'exigència�de�la�demanda i en la�manera�com�s'organitzen�les�em-

preses per a crear�els�seus�productes,�comunicar-los�i�comercialitzar-

los. Aquests canvis plantegen oportunitats i amenaces per a totes les

empreses que integren el sector turístic i per a les destinacions, que mi-

ren d'atreure cada vegada més turistes. Aquesta situació nova, que la

provoca la societat de la informació, obliga�les�empreses�a�adaptar-se,

a�fer�canvis,�tant�de�tàctics�com�d'estratègics.

Una de les possibles accions d'adaptació dels intermediaris turístics és pas-

sar d'intermediaris (vendre productes turístics, a canvi d'una comissió) a info-

mediaris (vendre informació personalitzada als seus clients, recomanar-los els

productes turístics més adequats). Recordem que a Internet hi ha dues tendèn-

cies i diferents models de negocis que s'adapten a aquestes accions. D'una ban-

da, la tendència�d'anar�a�Internet�a�buscar�el�preu�més�baix. Els models de

negoci turístics de Mariposa, els agregadors d'informació, les subhastes a Inter-

net, encaixen en aquesta tendència. D'una altra banda, la tendència�d'anar�a

Internet�a�la�recerca�de�serveis�de�confiança,�personalitzats�i�amb�un�valor

afegit�alt obre la possibilitat de models de negoci com els dels infomediaris.

Yapta

El cas de Yapta (www.yapta.com), que són les sigles de Your Amazing Personal Travel
Assistant, és un bon exemple d'una de les tendències d'Internet (buscar-hi el millor preu)
i d'intermediaris que, sobretot, són infomediaris. Yapta és un agregador d'informació que,

http://www.yapta.com/
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a més, ofereix eines a l'usuari final perquè les comparteixi amb els seus amics i pugui
presumir d'aconseguir els preus més baixos del mercat.

En el seu lloc web ofereixen el següent:

1) Informació de preus.

2) Avisos al correu electrònic del client en cas que els preus baixin.

3) Eines que el client pugui difondre als seus amics i amb les quals pugui presumir a
Facebook.com d'haver trobat preus barats (d'aquesta manera el client esdevé el millor
comercial de la companyia). Al segle XXI la gent (alguna gent) està disposada a perdre
privacitat a canvi de notorietat. L'augment de programes de televisió especialitzats en
aquesta temàtica n'és una prova.

Per què hi ha exemples de la tendència d'anar a Internet a buscar preus baixos

però en canvi és més difícil que n'hi hagi de l'altra, és a dir, d'anar a Internet a

la recerca de confiança, personalització i valor afegit? Per diverses raons, que

podem resumir en dues:

1)�La�coordinació�necessària�per�a�crear�una�cadena�de�valor�orientada�a

un�preu�baix és més senzilla perquè parteix d'una gran empresa. En el cas de

Yapta, ens trobem que s'empara en el lideratge de mercat d'Orbitz, que també

és propietària de Cheaptickets (l'altra agència de viatges que apareix com a

resultat de la cerca).

2)�La�cadena�de�valor� és� coordinada� i�dominada�per�una�empresa�que

es�beneficia�de�les�economies�d'escala, que pot pressionar els proveïdors de

serveis i donar als clients el que volen (preus baixos). És un exemple perfecte

de la teoria 1, 2, 3, que hem vist en el primer mòdul, i de la creació de cadenes

de valor dins d'una estructura de mercat de turisme genèric.

Què faria falta per a crear cadenes de valor amb infomediaris orientats a oferir

confiança, personalització i valor afegit?

Gent amb visió, capaç de liderar i orquestrar una cadena de valor orientada

a segments de turisme especialitzat. Gent amb domini de les empreses turís-

tiques, amb visió global del sistema turístic i amb coneixements de les tecno-

logies de la informació capaç de subministrar les funcionalitats que satisfacin

les necessitats del segment escollit.

En tot cas, el fet que sigui més difícil trobar aquests exemples no vol dir que no

n'hi hagi. Hi ha models de negoci i cadenes de valor que podem analitzar amb

la teoria de l'1, 2, 3 que hem analitzat en el primer tema i que s'emmarquen

en estructures de mercat orientades al turisme especialitzat. Òbviament, com

que se centren en segments concrets, la repercussió que tenen en les notícies

és més petita, però si recordem la teoria de la long tail, el sumatori de segments

petits pot arribar a superar el dels grans.

Orbitz

Orbitz la van crear quatre
grans companyies aèries dels
Estats Units (Continental Airli-
nes, Delta Air Lines, Northwest
Airlines i United Airlines). La
van fundar el 2001 i va co-
mençar a cotitzar a la borsa
el 2007. El seu principal grup
inversor és Travelport (que
també és amo de GDS Gali-
leo i Worldspan), que al seu
torn forma part de Blackstone
Group, una de les societats de
cartera o hòldings més impor-
tants en turisme.

Vegeu també

Ho recordeu, que en el primer
mòdul parlàvem de la concen-
tració de capital que hi ha en
el turisme genèric?

Reflexió

Coneixeu algú que reuneixi
aquestes característiques? Tu-
ristòlegs, potser?
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Exemples

Hi ha diversos exemples que hem analitzat en aquest mòdul:

1) L'agència de viatges Vocationvacation.

2) La comunitat virtual Literary Traveler, orientada a promoure i oferir rutes literàries.

3) La comunitat virtual adreçada a avis www.grandparents.com i el seu complement per
a organitzar viatges Grand Traveler.

Activitat

Entreu a aquests llocs web i argumenteu per què són exemples d'aquesta segona tendència
representada pel trinomi confiança - personalització - valor afegit:

www.gutsywomen.net

www.infova.com

www.archtours.fi

Hi ha algú que pensi que el preu és el més important en aquestes cadenes de valor? O
l'important és la confiança, la personalització i el valor afegit?

Ni una cadena de valor és millor que una altra, ni ho són les estructu-

res de mercat en què s'articulen. El que és important de recordar és el

següent:

1) Segurament, totes les destinacions necessiten una combinació de

l'una i de l'altra.

2) El desenvolupament de les cadenes per a estructures de mercat de

turisme especialitzat és diferent que el desenvolupament de les cadenes

per a turisme genèric. Aquell necessita pimes amb lideratge en model de

negoci i suport tecnològic per a fer-lo efectiu; aquest, com que es crea

segons el lideratge d'una empresa, té aquestes necessitats cobertes.

3) Amb un model de creació de turisme genèric no podem desenvolupar

el turisme especialitzat. Per això, en el segon mòdul, argumentàvem que

el turisme especialitzat tenia una base més bona per al desenvolupament

turístic d'un país.

Ja hi som, turistòlegs. Això no és el final de l'assignatura, però, sinó el

primer pas per a aplicar-la. Hem creat un esquema mental per a analit-

zar, liderar, modificar, cadenes de valor dins d'unes estructures de mer-

cat que hem observat i que, com hem vist, configuren un sistema turís-

tic. L'interessant comença quan vosaltres us apropieu d'aquest esque-

ma, el personalitzeu amb la vostra experiència professional i ens ompliu

d'orgull marcant el vostre propi camí en el sector turístic.

http://vocationvacations.com/
http://literarytraveler.com
http://www.grandparents.com
http://www.grandtrvl.com/
http://www.gutsywomen.net/
http://www.infova.com/
http://www.archtours.fi
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Activitats

1. Fixeu-vos en els hàbits de viatge dels vostres amics, dels vostres familiars, dels vostres com-
panys. Demaneu-los si consideren que els seus comportaments com a turistes són diferents
ara que no pas fa cinc anys. Guardeu aquestes notes i repetiu l'experiment cada any. Acostu-
meu-vos a analitzar la realitat, a plantejar-vos hipòtesis i a elaborar teories explicatives. Som
científics, som turistòlegs!

2. Heu de ser conscients de les vegades que, en serveis, sou els responsables de l'acció. Qui fa
una transferència bancària a la banca en línia? Qui reserva un bitllet aeri en una companyia
aèria de baix cost? Qui fa el check-out en un hotel amb televisió interactiva connectada al
PMS de l'hotel? Us agrada fer totes aquestes accions? Si fóssiu el director de l'establiment,
que milloraríeu?

3. Busqueu exemples d'integració de processos en diferents empreses articulades en una ca-
dena de valor. Fan servir els esquemes tecnològics que hem analitzat en aquest mòdul? Com
podríeu millorar les accions d'aquestes empreses?

4. Detecteu estructures de mercat turístiques (demanda, oferta, intermediaris) i analitzeu,
d'una banda, si hi ha formes noves d'intermediació i, de l'altra, si n'hi ha que desapareixen.

5. Busqueu exemples d'infomediaris en el sector turístic. Penseu com podeu millorar-ne la
gestió. Sol·liciteu una entrevista per a explicar aquestes millores (porteu-hi el vostre currícu-
lum, que... vés a saber!).
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Glossari

agregador d'informació  m  Lloc web que no emmagatzema informació. La funció que
té és anar a buscar informació a altres llocs web i agregar-la perquè el client se'n pugui servir.
El valor afegit que té és que fa estalviar temps. El client final només ha de visitar un lloc web.

paquet dinàmic  m  Paquet que ofereix als clients la possibilitat d'organitzar-se ells matei-
xos els paquets turístics seleccionant diversos components d'oferta turística.

teoria de les n-capes  f  Model en què la informació que apareix a la capa visual procedeix
de més d'una base de dades.

teoria de les tres capes  f  Model que descriu la manera com la informació emmagatze-
mada en una base de dades és accessible a Internet. La primera capa és la visual (la que veu
l'usuari). La segona incorpora les regles del negoci. La tercera és la informació emmagatze-
mada en bases de dades.

Web 2.0  m  Models de negocis i tecnologies que faciliten i potencien l'ubiqüitat d'Internet,
el protagonisme dels usuaris finals i l'intercanvi de contingut, comerç i comunitat entre llocs
web.

WebService  m  Tecnologia estàndard per a intercanviar informació entre llocs web.

widget  m  Aplicació generada en un servidor web i que s'utilitza en altres llocs web. Aplicació
distribuïda a Internet.
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