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El present Treball de Final de Grau és una investigació de mercats a un retailer independent del sector de la 
moda. Aquest treball l’ha realitzat la mateixa persona que s’ocupa de la seva gestió. L’estudi ha proporcionat 
a l’autora, les bases per assentar una adequada gestió de dades, que li hauria de facilitar la presa de 
desicions.  

En primer lloc, s’ha reunit informació sobre el perfil de client, sobre les vendes i sobre hàbits de compra dels 
clients. A continuació s’ha pogut comparar aquests valors amb els del sector i els del sector on-line. Per 
realitzar aquesta primera fase d’anàlisi, s’han utilitzat les oportunitats que les tecnologies del Big Data ens 
ofereix. En concret, la informació s’ha obtingut a partir de la informació proporcionada per les targes de 
pagament dels clients. 

En segon lloc s’ha realitzar un anàlisi qualitatiu de la qualitat del servei ofert. L’anàlisi, de caràcter introductori,  
ha proporcionat informació de gran valor per la millora del servei, gràcies principalment, a la bona disposició 
dels participants de les reunions de grup.  

Seguidament, s’ha realitzat un anàlisi quantitatiu de les dades. Així, s’han identificat els atributs pitjor i millor 
valorats del servei, els grup o segments de clients tenint en compte aquestes percepcions i també en funció 
de la preferència sobre determinats productes i marques. Finalment s’han identificat els atributs més propers 
a cadascun dels principals competidors i els més propers a l’empresa. 

Per acabar, s’han proposat un seguit d’accions de millora i s’han redactat les conclusions. Així, malgrat les 
dificultats a les que l’empresa s’enfronta, s’han obtingut uns resultats positius. Amb tot, hi ha certes 
deficiències del servei que caldria corregir, per tal de que aquesta pugui continuar essent competititva a mitjà i 
llarg termini.  

 

 

 
The Final Degree Work is a market research to an independent retailer of the fashion industry. This work has 
been done by the same person who takes care of the management. The study has provided to the author the 
bases for a proper data management, which should facilitate taking decisions. 

First of all, we put together customer profile information on sales and on customer buying habits. Then we 
could compare these values with the sector and industry online ones. For this first phase of analysis, we have 
been using the opportunities that the Big Data technology offers. In particular, the information obtained from 
the information provided by payment cards from customers. 

Secondly, we have been a qualitative analysis on the quality of service offered. The analysis, is an introduction 
which has provided valuable information for service improvement, thanks to the willingness of the participants 
in focus group. 

Then, we did a quantitative analysis of data. This section identified the best and worst attributes of valued 
service, customer groups or segments considering these perceptions and depending on the preference of 
certain products and brands. Finally, we identified attributes closer to each main competitors and closer to the 
company. 

Finally, we proposed a series of measures to improve and have drawn conclusions. In conclusion, despite the 
difficulties that the company has, we obtained positive results. However, there are certain failings which should 
be corrected, in order to be competitive in the medium and long term. 
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El present Treball de Final de Grau pretén realitzar una investigació de mercats a un petit retailer independent 
del sector de la moda, amb l’objectiu final de que aquesta es converteixi en una guia útil per la presa de 
desicions de gestió.  
 
En concret, l’estudi es proposa determinar amb dades reals, l’actual posicionament de la marca respecte els 
seus competidors locals, per una millor presa de desicions de posicionament. Paral·lelament, es desitja 
avaluar la qualitat del servei ofert, tant pel que fa als productes com a les marques que s’ofereixen. Per altra 
banda, es voldria conèixer l’opinió dels clients respecte les pròpies característiques del servei ofert, així com 
la seva opinió respecte de les instal·lacions i marxandatge amb la finalitat d’identificar possibles mancances 
i/o deficiències. Finalment, es voldria conèixer quin és el perfil de client més habitual, els diferents segments 
de clients i alhora estudiar si a partir dels seus hàbits de compra es pot identificar o no, un determinat patró de 
comportament. 
 
El motiu de l’estudi coincideix amb el fet que l’empresa ha sofert una disminució del volum de vendes durant 
els darrers anys. Tot i que aquesta disminució de vendes s’atribueix en gran mesura a la situació de crisi 
global i a la intensitat i duresa d’aquesta al mercat en el qual s’opera, l’empresa es planteja si hi ha alguna 
altre factor del servei que pugui estar afectant negativament la marxa del negoci. L’estudi pretén donar 
resposta a tots aquests dubtes. 
 
Així, l’estudi s’ha realitzar en cinc grans etapes: 
 

- En primer lloc, s’han identificat les possibles àrees de millora de l’empresa. A continuació, s’han fixat 
els objectius als que s’hauria de donar resposta i s’han definit les hipòtesis a verificar. 

 
- A continuació, s’ha dissenyat la investigació, per tal de que aquesta ens permeti recollir la informació 

necessària per tal de que, per una banda es pugui donar resposta als objectius definits i per altra 
banda es puguin verificar les hipòtesis plantejades. 
 

- En tercer lloc, s’ha portat a terme la recollida de la informació, per tal de donar resposta a les 3 
metodologies definides en la fase de disseny i que són: estudi de gabinet, part qualitativa i part 
quantitativa del treball. 

- A continuació, s’ha realitzat l’anàlisi de la informació i la interpretació dels resultats. Mitjançant els 
coneixements adquirits en els àmbits de la investigació de mercats i l’anàlisi estadístic, s’ha donat 
resposta als objectius fixats i s’han verificat les hipòtesis de treball. 
 

- Finalment, i per acabar, s’han redactat les propostes d’acció a realitzar les conclusions, amb l’objectiu 
de que aquestes contribueixin a millorar la gestió del negoci. 
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L’empresa de la raó social Núria Roset Fàbregas és un empresa del sector de la moda. De fet, és un comerç 
multi marca amb dos establiments comercials a Igualada. Actualment, està inscrita al Registre Mercantil com 
a comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats. El nom de la raó social s’ha anat 
modificant a mesura que les diferents generacions familiars se n’han anat fent càrrec. L’empresa es va fundar 
l’any 1903 i per tant té 114 d’anys d’activitat.  
 

o Situació de mercat:  
 

Per la seva situació i grandària és considera que el mercat de l’empresa és el de la pròpia ciutat i rodalies. Si 
bé és cert, que es té constància de clients que venen d’altres regions (Segarra, Bages, Barcelona, etc.), 
s’intueix que el púbic majoritari és el local, de manera que podríem dir que el seu mercat és la comarca.  

 
A la ciutat d’Igualada1 l’any 2016 hi vivien 38.987 persones, una població que s’ha mantingut pràcticament 
estable durant la última dècada. Igualada és la capital de la comarca de l’Anoia que engloba una població 
total de 117.504 habitants. És una comarca relativament poc habitada si és compara amb altres comarques 
properes i de superfície similar com ara el Baix Penedès (106.275 habitants), Osona (155.641 habitants) o el 
Bages (174.381 habitants).  

 
Pel que fa a les principals magnituds econòmiques, observem que a la renda familiar disponible de les 
persones és baixa, tan a nivell de ciutat, com a nivell de comarca. Aquesta se situa 10,7 punts per sota de la 
mitjana catalana. De fet, la comarca ocupa el lloc 33 pel que fa al PIB / habitant, d’un total de 41 amb 
l’agreujament que la tendència és a la baixa. Així, mentre que el 2008 se situava a 79,6 PIB /habitant, l’any 
2010 queia fins 78,6 PIB/habitant en base a la mitjana catalana2. Aquesta situació s’atribueix al tradicional 
caràcter industrial de la comarca, fortament vinculada al sector tèxtil, sector que ha patit forts i dolorosos 
tancaments. En conseqüència, podem considerar que ens trobem davant d’un consumidor en termes 
generals empobrit. 
 
Durant els anys de crisi, la ciutat ha viscut una transformació notable pel que fa al comerç de moda. 

 
- Han tancat portes les franquícies Mango, United Colors of Benetton, Okaïdi i Mari Paz. També 10 botigues 
multi marca de diferents categories de producte, algunes d’elles molt arrelades a la ciutat, de diversa tipologia 
pel que fa a la qualitat dels productes que hi oferien.  
 
- Per contra, han obert les franquícies Inside, Shana i Massimo Dutti (outlet), a més de diversos comerços 
multi marca, que han hagut de tancar abans de dos d’anys de la seva obertura. Al mateix temps, també hi ha 
hagut una notable proliferació d’establiments regentats per la comunitat xinesa, en concret, aquests últims 10 
anys s’han obert fins a 5 basars de grans dimensions, que comercialitzen gran quantitat de productes de 
moda de baixa qualitat. 
 
- S’han mantingut presents les grans empreses del grup Inditex, en concret Stradivarius i Pull&Bear, la 
catalana Macson i finalment Springfield del Grup Cortefiel. 
 
- Pel que fa al comerços multi marca, tot i que encara abundants en destacaríem 5 per la seva ubicació en el 
nucli comercial i per la diversitat de productes oferts. Podríem assenyalar, Llucià Modes, d’Arau, Blau Marí, La 
Moda i el mateix Roset. 
 
Finalment, tot i que no està ubicat a la ciutat sinó a la xarxa, a l’hora de definir el mercat, cal considerar 
també, l’arrelament de la compra per Internet, ja sigui a través de la pàgina web dels propis fabricants, o bé a 
través de les diferents plataformes de venda on-line, en especial d’Amazon. 

 
o Set competitiu:  

 
Pel que fa al set competitiu de Roset, l’empresa és molt coneguda en el mercat en el qual opera, 
principalment per la seva llarga trajectòria però també per la seva privilegiada ubicació. L’empresa sempre ha 

                                                           
1 Font: Idescat 
2 Font: Idescat 
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estat vinculada al teixit associatiu de la ciutat i participa dels diferents actes que s’hi organitzen. Aquesta 
estreta vinculació a la ciutat, fa que l’empresa gaudeixi de la simpatia generalitzada dels ciutadans. 
 
L’empresa comercialitza roba de qualitat d’home i de dona, tan de primeres marques internacionals, com de 
fabricants del país. Els seus productes són d’una qualitat mitja-alta i ha evitat caure en l’estratègia de 
competir per preu, fet que afectaria greument la seva rendibilitat.  
 
Podríem dir que el seu set competitiu es basa cinc pilars fonamentals: la trajectòria, la ubicació, la vinculació a 
la ciutat, la qualitat dels productes i l’assessorament als clients. Per altra banda, la persistent crisi econòmica, 
entre d’altres factors, han comportat un importat disminució d’ingressos i en conseqüència una nul·la 
capacitat d’inversió, fet que es tradueix a que als establiments no s’hi ha invertit de forma important des de fa 
una dècada. 
 
Pel que fa a les principals franquícies, aquestes ocupen els millors locals de la ciutat, tan pel que fa als 
carrers on estan ubicats, com a nivell de disseny i imatge de les botigues. La majoria d’elles supera els 250 
metres quadrats de superfície de venda. Les botigues són riques tan a nivell decoratiu, com d’il·luminació, 
disposició de producte, d’assortiment, etc. A excepció d’algun cas, no participen, ni estan vinculats al teixit 
associatiu de la ciutat, per contra s’aprofiten de les accions de promoció que els arriben des d’aquestes. En 
termes generals, podríem dir que l’estratègia de les franquícies és la de competir per preu. 
 
Pel que fa als basars xinesos, aquests ocupen locals que se situen allunyats del centre de la ciutat. Es tracta 
de locals de grans dimensions on la venda de roba es combina amb la venda de molts altres tipus de 
productes. Són productes de baixa qualitat a preus molt baixos. L’assessorament al client i la vinculació a la 
ciutats són nuls. Ofereixen uns horaris d’obertura amplíssims. L’estratègia dels basars xinesos també ha estat 
l’estratègia de competir per preu. 
 
En relació, a la resta de comerços especialistes abans esmentats, gairebé tots se situen als principals carrers 
comercials de la ciutat, ofereixen qualitat i assessorament. Les dimensions de les seves botigues són de 
mitjana inferiors als 100 metres quadrats. Vinculats en més o menys mesures a les diferents activitats de la 
ciutat, la majoria d’ells no ha renovat els seus establiments en els últims anys. 
 
Finalment Internet, es presenta com el més important dels competidors. L’aparició de les tecnologies d’e-
business, dona lloc a l’aparició de nous formats comercials, com ara Plataformes on-line (Amazon, eBay, 
Modalia, Zalando, etc.) i botigues on-line tan dels grans magatzems, com les de les pròpies marques, com de 
les principals distribuïdores, etc. De manera, que el mercat geogràfic al que s’orienta Roset s’hi han acabat 
afegint aquests competidors. Aquests, són capaços d’oferir productes pràcticament idèntics als que 
comercialitza el comerç multi marca. De tal forma, que també acaben competint per preu. A més, les 
tecnologies de l’e-business augmenten de forma clara l’apoderament dels usuaris, fet que ha comportat 
importants canvis en relació al procés de presa de decisions de compra.  

 
o Posicionament de la marca:  

 
La marca es posiciona com a marca de qualitat d’home i de dona, tradició, assessorament i bona relació 
qualitat - preu.  
 

o Estratègia de la marca:  
 

La marca ocupa una posició de seguidor. És a dir, no ocupa la primera posició del mercat ni està en 
condicions de disputar-la. És però especialista en el seu nínxol de mercat, es diferencia de la competència en 
l’assortiment dels productes i la qualitat que ofereix.  
 
 

o Descripció detallada del problema de màrqueting:  
 

L’empresa ha sofert una disminució important del volum de vendes durant els darrers anys. Aquesta 
disminució de vendes s’atribueix en gran mesura a la situació de crisi global i a la intensitat i duresa d’aquesta 
al mercat en el qual s’opera. Però, com empresa es planteja si hi ha alguna altre factor del servei que 
s’ofereix que pugui estar afectant negativament la marxa del negoci.  
 
En aquest mateix sentit, tot i que s’intueix el perfil de client més habitual, l’empresa no disposa de dades 
registrades que ho confirmin. Tampoc coneix amb exactitud quin és el grup de clients més fidels, ni el nivell 
de satisfacció del servei / productes que ofereix.  
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Per altra banda, tot i que s’intueixen certs comportaments de compra dels clients, quin és el dia més fluix de 
la setmana, quina hora és la de màxima intensitat de venda, quina és la seva despesa mitjana, etc., no 
disposen de cap registre que ho confirmi. A més, es voldria saber quina relació hi ha entre les diferents 
activitats promocionals que es duen a terme i l’increment de vendes registrades. Finalment, voldrien conèixer 
si l’actual posicionament de la marca ha canviat o és manté.  
 
 

o Informació addicional del client (característiques del target): 
 

Penetració: Es creu que el nombre de clients diferents de Roset és d’uns 400 l’últim any, però no es disposa 
de cap registre. 
Perfil: Persones d’ambdós sexes de 16 a 75 anys, de renda mitja - alta, resident a la comarca de l’Anoia. En 
aquest punt, és important remarcar que tot i que es comercialitza un volum més important de roba d’home 
que de dona, es creu que el percentatge de clients de sexe femení és igual o superior al de sexe masculí. Per 
altra banda el segment d’edat majoritari es creu que és el de 35 a 55 anys. 
Canal: És tracta d’una botiga independent física, que consta de dos punts de venda. No es disposa de botiga 
en línia.  
Segment objectiu: Donat que es tracta d’un grup reduït de clients, es busca tot el ventall de perfils a 
excepció, de la franja d’edat que queda per sota dels 16 anys i la que queda per sobre de 75 anys. Horitzó 
temporal: Els darrers 6 mesos. 
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En referència a l’apartat anterior, a continucació es presenten per una banda, els principals objectius que la 
investigació pretén cobrir i per altra banda, les hipòtesis de treball que aquesta investigació hauria de verificar. 
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Les necessitats d’informació de l’estudi de gabinet recauen en les següents consideracions: 
 
En primer lloc, cal que la informació recollida sigui d’utilitat per respondre alguns dels objectius de màrqueting 
plantejats pel client. El client està interessat a determinar entre d’altres, quin és el seu perfil de client més 
habitual, els diferents segments de clients i alhora estudiar si a partir dels seus hàbits de compra es 
pot identificar un determinat patró de comportament, a més es voldria recollir informació sobre les 
vendes. 
 
Davant d’aquesta necessitat, s’ha cregut oportú donar resposta a aquestes preguntes mitjançant les 
oportunitats que les tecnologies del Big Data ens ofereix3. L’anàlisi de les dades obtingudes hauria de 
respondre qui és i com és comporta el nostre client.  
 
Per aquest motiu, caldrà per una banda tenir accés a les fonts d’informació secundàries internes de 
l’empresa que ens permetin la recollida d’aquesta informació. I per altra banda, ens caldrà fer una cerca i 
anàlisi de diverses fonts d’informació secundàries externes de caràcter exploratori que ens introdueixin, de 
forma transversal, a la tecnologia del Big Data i en les seves capacitats i limitacions com a eina d’anàlisi de 
mercats. 
 
Finalment, per tal de contextualitzar la informació obtinguda es creu oportú conversar amb dos experts en Big 
Data. De manera, que ens caldrà recórrer a fonts d’informació primària de caràcter extern, concretament en 
la realització d’entrevistes. 
 

 

a) Fonts d’informació secundàries internes provinents de base de dades 
 

Les dades s’obtindran a partir dels TPV (terminals de cobrament) de les entitats financeres Banc de Sabadell i 
La Caixa, dels establiments comercials de la raó social Núria Roset Fàbregas, situats al c/Roser núm.3 i a la 
Rambla Sant Isidre núm. 40 de la ciutat d’Igualada, des de 01-12-2016 fins 31-03-174.  
 
Tot i que inicialment s’havia considerat la possibilitat de construir una base de dades pròpia, davant la 
dificultat per obtenir certes variables importants en la realització de l’anàlisi s’ha descartat aquesta possibilitat. 
Entre les principals dificultats: 
 

- Per motius de seguretat en el tractament de dades el comerç no es disposa de la numeració sencera 
de les targes, aquest fet podria portar problemes de confusió al identificar els individus.  

- No es poder identificar en la seva totalitat el gènere dels individus, ja que és una dada que tot i que 
majoritàriament és visible no sempre és així.  
 
 

                                                           
3 Cal tenir en compte que el tractament de dades de la part quantitativa del treball també aportarà informació sobre els 
diferents segments de clients, i per tant podrem fer una comparativa entre les dues tècniques aplicades. 
4 El període de recollida de la informació ve determinat per la voluntat que quedi constància de les diferències en 
l’evolució de les vendes, segons sigui campanya de Nadal, rebaixes, període baix de la temporada, esdeveniments 
especials, etc., per així treure el màxim de partit possible a l’anàlisi de les dades.  
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- L’elaboració d’una base de dades pròpia, a partir dels extractes de la ingressos de targetes tampoc 
permet recollir informació sobre l’edat dels individus. 

- De manera, que tot hi estar en condicions de determinar el valor del tiquet mitjà, la seva evolució, el 
percentatge de vendes per hores i per dies, la relació de vendes obtingudes en els diferents períodes 
de vendes, etc., no es podria recollir informació pròpia de perfil de client, de manera que l’anàlisi 
quedaria coix. 

 
Per aquest motiu s’ha considerat una segona possibilitat. S’ha cregut oportú treballar amb l’eina Kelvin 
Retail de la entitat financera Banc de Sabadell i l’eina Comercia Box de La Caixa. Ambdues paquets 
estadístics que ens ofereixen informació de gran valor pel desenvolupament de l’estudi de gabinet5.  
 
Aquestes eines ens permeten obtenir diversa tipologia d’informació sobre el comerç objecte d’estudi: 
 

- Informació sobre les vendes: vendes, vendes per hores, per dia, tiquet mitjà, quota de mercat. 
-   Perfil de clients:  gènere, edat, nivell de renda, perfil digital. 
-  Comportament de client: nous, recurrents, freqüència de compra. 

 
Finalment, ens permet comparar els valors dels índexs obtinguts per l’empresa objecte d’estudi, amb altres 
del mateix sector6 i de la mateixa zona d’influència i fins i tot del sector on-line7. 
 

b) Fonts d’informació secundàries externes provinents de la cerca d’informació sobre el Big 
Data en bases de dades, revistes especialitzades, blocs i llibres 

 
Pel que fa, a la cerca i anàlisi de diverses fonts d’informació secundàries externes de caràcter exploratori que 
ens introdueixen en les capacitats i en les limitacions de la tecnologia del Big Data, es farà una cerca 
d’informació acadèmica i de qualitat. Per aquests motiu es consultaran: 
 

- Recursos electrònics i llibres de les Biblioteques de la Universitat Oberta de Catalunya i de la 
Universitat de València.  

- Pàgines d’empreses subministradores de tecnologia Big Data per empreses i/o institucions. 
- Revistes especialitzades. 

 
c) Fonts d’informació primàries internes provinents d’entrevistes en profunditat 

 
Pel que fa a les entrevistes en profunditat prenem les següents consideracions: 
 

 Disseny del pla mostral: 
 

- Sector: públic i privat (heterogènia). 
- Expert Big Data (homogènia). 

 
Per tant, amb dues entrevistes n’hi hauria suficient. En aquest cas, no es presenta un disseny de la fitxa de 
captació. 
 

 Disseny del guió per a la recollida d’informació: 
 
 

 

                                                           
5 Disposen de totes les dades dels individus que tenen targeta de crèdit o dèbit de les entitats financeres corresponents. En 
realitat, són potents software que els permeten recollir totes les dades i moviments dels seus clients, són els seus propis 
software Big Data que posen a disposició dels clients amb TPV. 
6 Tenint en compte que el sector està format pels 15 comerços més propers (radi de 385,5m), amb la mateixa activitat 
comercial i que siguin clients del Banc de Sabadell. 
7 El sector està format pels 15 comerços amb TPV del Banc de Sabadell més propers al nostre que comparteixen el mateix 
codi d’activitat comercial que nosaltres ( informació cedida pel Banc de Sabadell ). El sector online està format per tots 
els comerços de Espanya amb TPV virtual del Banc de Sabadell que comparteixen el mateix codi d’activitat comercial 
que nosaltres ( informació cedida pel Banc de Sabadell ).   
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Per les seves característiques, caldrà preparar-se a fons per a dur a terme aquestes dues entrevistes, ja que 
estarem davant de dues persones especialistes en la matèria i molt ocupades. Les entrevistes tenen per 
objectiu contextualitzar la informació obtinguda en els apartat anteriors. Així, s’espera que ens introdueixin en 
la tecnologia del Big data d’una forma transversal. Un cop fetes les presentacions i previ consentiment dels 
entrevistats procediment a gravar la trobada en àudio. En aquest sentit, tot i que no prepararem un guió previ 
si que es pretén abordar els punts següents: 

 
- Big Data grans trets. 
- Oportunitats que presenta pel sector del retail. 
- Com es relaciona amb el comportament del consumidor. 
- Big Data oportunitat o moda. 
- Big Data oportunitat per a petites Pimes. 

 
 

 

a) Fonts d’informació secundàries internes provinents de base de dades 
 

- Banc de Sabadell. Paquet Estadístic Kelvin Retail. [en línia]. <http://kelvinretail.com/ca/> [Consulta: 
19 març 2017] 

- La Caixa. Paquet estadístic Comercia Box. [en línia].  
<https://www.comerciaglobalpayments.com/servicios/comerciabox_es.html> [Consulta: 19 març 2017] 

 
A partir de l’anàlisi de la informació obtinguda mitjançant aquestes dues eines, s’obtindrà la informació 
necessària per determinar els perfil de client, com es comporta, valor de tiquet mitjà, la seva evolució, la 
evolució de vendes, la freqüència de compra, etc. El valor dels indicadors obtinguts es comparà, amb els 
indicadors del sector i els del sector on-line, en diferents períodes de temps.  
 
Es considera que la informació obtinguda en aquest apartat és de gran valor per aquesta investigació, ja que 
s’espera que d’una manera gràfica i simple es podrà interpretar una elevada quantitat d’informació de qualitat. 
 
 

b) Fonts d’informació secundàries externes provinents de la cerca d’informació sobre el Big 
Data en bases de dades, revistes especialitzades, blocs i llibres 

 
S’espera que la cerca i anàlisi d’aquestes fonts d’informació, ens introdueixen en les potencialitats i en les 
limitacions que el la tecnologia del Big Data ens ofereix com a eina d’anàlisi, especialment en l’àmbit del retail.  
Per aquest motiu es tractarà de plasmar de forma clara quins són els principals pros i contres. 
 

 
c) Fonts d’informació primàries internes provinents d’entrevistes en profunditat 

 
A partir de les gravacions es pretén fer una transcripció literal d’aquestes, per posteriorment anar desgranant i 
analitzat la informació part per part. Es voldria entreveure, la diferent visió que sobre aquesta eina puguin tenir 
els dos experts, segons pertanyin a l’àmbit acadèmic o al sector privat.  
 
 
 

 

 

A continuació s’esposen totes les fonts i materials obtinguts per l’execució de l’estudi de gabinet. 
 

a) Fonts d’informació secundàries internes provinents de base de dades 
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Dades obtingudes a partir dels TPV de cobrament mitjançant l’ús de l’eina Kelvin Retail i Commercia Box, 
s’ha obtingut la següent informació :  
 

- Perfil de clients:  gènere, edat, nivell de renda, procedència, perfil digital. 
- Informació sobre les vendes: vendes, vendes per hores, per dia, tiquet mitjà, quota de mercat. 
- Comportament de clients: nous - recurrents, freqüència de compra. 
- Finalment, s’ha pogut comparar els valors dels índexs obtinguts per l’empresa objecte d’estudi, amb 

altres del mateix sector i de la mateixa zona d’influència i fins i tot del sector on-line. 
 

 
b) Fonts d’informació secundàries externes provinents de la cerca d’informació sobre el Big Data 

en bases de dades, revistes especialitzades, blocs i llibres 
 

Pel que fa, a la cerca i anàlisi de diverses fonts d’informació secundàries externes, s’ha fet una cerca 
d’informació en els recursos següents obtenint les següents referències:  
 

- Recursos electrònics i llibres de les Biblioteques de la Universitat Oberta de Catalunya i de la 
Universitat de València.  

- Pàgines d’empreses subministradores de tecnologia Big Data per empreses i/o institucions. 
- Revistes especialitzades. 

 
 
Victor Mayer-Schönberger; Kenneth Cukier (2013). Big Data. La revolución de los datos masivos. 
Traducció d’Antonio Iriarte. Madrid: Turner Publicaciones, 2013. ISBN 978-84-15832-10-2. 

 
Charles F. Hofacker et al. (1984). Big data and Consumer behavior: imminent opportunities. [en línia].  
< http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JCM-04-2015-1399?journalCode=jcm > [Consulta: 19 març 
2017] 

 
Charles G. Jobs et al. (2016). How Marketing Organizations can benefit from Big Data Advertising Analytics. 
[en línia].< https://www.questia.com/library/journal/1P3-4119129601/how-marketing-organizations-can-benefit-
from-big-data> [Consulta: 19 març 2017] 

 
Dag Oivind Madsen; Tonny Stenheim (2016). Big Data viewed through the lens of management fashion 
theory. [en línia].< https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2761290> [Consulta: 19 març 2017] 

 
José L. Gómez; Jordi Conesa i Caralt (2015). Introducción al Big Data. [en línia]. 
<http://cataleg.uoc.edu/record=b1057601~S1%2Acat>[Consulta: 19 març 2017] 

 
Rebecca  Shockley; Keith Mercier (2017). Analytics: The real-world use a big data in retail. [en línia]. 
<https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/big-data-retail/> [Consulta: 19 març 2017] 

 
Bernard Marr (2016). Big data: A game changer in the retail sector. [en línia]. 
<http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/11/10/big-data-a-game-changer-in-the-retail-
sector/#4dddd71e678a> [Consulta: 19 març 2017] 

 
John Terra (2015). How big data is revolutionizing retail. [en línia]. 
<http://i2mag.com/how-big-data-is-revolutionizing-retail-case-study/>[Consulta: 19 març 2017] 

 
Michael Minelli et al. (2013). Big Data, Big Analytics: Emerging Business Intelligence and Analytic Trends for 
Today's Businesses. [en línia]  
< http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118562260 >[Consulta: 19 març 2017] 

 
TC Group Solutions (2016). Informe Big data sobre el comportamiento del consumidor 2015. [en línia] 
<http://www.tcgroupsolutions.com/es/noticias/>[Consulta: 19 març 2017] 
 
Amy Blitz (2016). Beset by the digital revolution successful retailers embrace technology that enhances 
customer value. [en línia] < http://0-www.emeraldinsight.com.cataleg.uoc.edu/doi/full/10.1108/SL-09-2016-
0073 >[Consulta: 19 març 2017] 
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c) Fonts d’informació primàries internes provinents d’entrevistes en profunditat 
 
S’han realitzat dues entrevistes en profunditat a dos experts Big Data prenen les següents consideracions. 
 

- Sector: públic i privat (heterogènia). 
- Expert Big Data (homogènia). 

 
Per escollir les persones entrevistades s’ha fet una cerca entre l’equip docent del Màster Intel·ligència de 
Negoci i Big Data de la UOC. En concret, s’ha buscat una persona estretament vinculada al sector privat i la 
investigació de mercats, i una segona vinculada principalment a l’ensenyament. 
 
Enrique Rodríguez García: Porta 18 anys d’experiència en l’anàlisi de dades, intel·ligència de negoci i 
investigació de mercats. Ha treballat per agències de publicitat, clients finals i instituts d’estudis de mercats. 
També ha estat professor associat d’estadística, investigació de mercats i màrqueting. Actualment treballa 
com a consultor d’intel·ligència de client/negoci i és professor d’anàlisi de dades i intel·ligència de negoci en 
diverses organitzacions. 
 
Jordi Conesa Caralt: Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de 
l'Àrea de Bases de Dades i Enginyeria del Programari dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació de la UOC. Grup de recerca Enginyeria del Programari (GRES-UOC). 

 
Donat que es tracta de persones molt ocupades, se les ha citat per Skype. Un cop fetes les presentacions i 
previ consentiment dels entrevistats procediment a gravar la trobada en àudio. Les entrevistes que tenien per 
objectiu contextualitzar la informació obtinguda en els apartats anteriors, han resultat molt amenes i 
profitoses. Punts que s’han tractat: 

 
- Big Data grans trets. 
- Oportunitats que presenta pel sector del retail. 
- Com es relaciona amb el comportament del consumidor. 
- Big Data oportunitat o moda. 
- Big Data oportunitat per a petites Pimes. 

 
 

 
 

a)  Problemes a partir del tractament de dades provinents del TPV 
 

Pel que fa a l’estudi de les dades obtingudes a partir del TPV, el principal problema ha estat com gestionar  i 
plantejar l’estudi a partir de la gran quantitat d’informació disponible. Així, s’ha tractat d’extreure el màxim 
d’informació de valor i construir taules i gràfics resum per tal de que la seva lectura resultés amena. De tota 
manera, les dades d’origen a partir de la qual s’ha obtingut tota la informació es presenten a l’ Annex1 
d’aquest treball. 
 
Val la pena assenyalar, que l’eina Kelvin Retail de l’entitat Banc de Sabadell és una eina molt més completa 
que la ofereix La Caixa, tan pel que fa a la qualitat, com al volum d’informació que se n’obté. Per aquest 
motiu, el volum més important d’informació que s’aporta en aquest projecte, prové de l’estudi de les dades 
dels TPVs de l’entitat Banc Sabadell. De fet, la informació obtinguda a partir de l’eina Commercia Box 
s’adjunta al final d’aquest treball per tal de no allargar el tractament d’aquesta informació, donat que no s’han 
evidenciat  diferencies significatives entre valors obtinguts a partir d’una entitat o de l’altra. Així, les dades 
obtingudes per l’eina Commercia Box s’adjunten en l’ Annex2 d’aquest treball.  
 
També pel que fa a aquest apartat, tot i que d’entrada només es pensava estudiar les dades dels darrers 4 
mesos, finalment donada la elevada temporalitat de les vendes, tal i com es pot veure al gràfic vendes del 
punt anterior, s’ha cregut oportú incloure en l’estudi les dades del més de novembre. D’aquesta manera, es 
reflecteixen els diversos períodes de la temporada, el període corrent de la temporada i el Black Friday 
(novembre), la campanya de Nadal (desembre), Reis i rebaixes (gener), i un període d’entre temporades 
(febrer i març). 
 
Per altra banda la disminució de vendes del més de febrer, tradicionalment un dels més fluixos de l’any, fa 
que les dades que recullen el perfil dels clients (gènere, edat, nivell de renda i perfil digital), així com la quota 
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de mercat i la freqüència de compra dels TPV de la botiga situada al c/Roser no es reflecteixin en els gràfics 
per no ser suficients pel seu càlcul. 
 
 

b) Problemes a partir d’informació secundària externa provinent de la cerca d’informació sobre el 
Big Data en bases de dades, revistes especialitzades, blocs i llibres 

 
No hi ha hagut cap tipus de problema en aquest apartat, s’ha trobat gran quantitat d’informació de valor 
disponible. 

 
 

c) Problemes a partir d’informació primària interna provinent d’entrevistes en profunditat 
 

No hi ha hagut cap problema associat en aquest apartat, al contrari els dos entrevistats s’han mostrat molt 
amables i disposats. De tota manera, per una qüestió de temps i distància les entrevistes s’han realitzat en  
format on-line, fet que ha facilitat la trobada i l’enregistrament. 
 
 
 

 

L’anàlisi de l’estudi de gabinet consta de tres parts: 
 

El client està interessat a determinar entre d’altres, quin és el seu perfil de client més habitual, els 
diferents segments de clients i alhora estudiar si a partir dels seus hàbits de compra es pot identificar 
o no, un determinat patró de comportament. Per fer-ho, s’ha cregut oportú donar resposta a aquestes 
preguntes mitjançant les oportunitats que les tecnologies del Big Data ens ofereix. Per aquest motiu, s’ha 
recorregut a fonts d’informació secundàries internes de l’empresa, concretament s’han estudiat les dades dels 
TPV (terminals de cobrament) de les entitats financeres Banc de Sabadell i La Caixa, dels establiments 
comercials de la raó social Núria Roset Fàbregas, situats al c/Roser núm.3 i a la Rambla Sant Isidre núm. 40 
de la ciutat d’Igualada, des de 01-12-2016 fins 31-03-17.  

 
A partir de l’anàlisi de la informació obtinguda mitjançant aquestes dues eines, s’han calculat un seguit de 
mitjanes descriptives que han servit per determinar perfil de client (gènere, nivell de renda i trams d’edat), 
com es comporta (horari de visita, dies de visita, freqüència de compra mitjana), el valor de tiquet mitjà, la 
seva evolució, la evolució de vendes, etc. A més, els valors dels indicadors obtinguts, s’han comparat amb els 
indicadors del sector i els del sector on-line, en diferents períodes de temps, donat que és una informació de 
fàcil accés i que ens permet emmarcar els valors obtinguts per l’empresa, dins dels del seu propi sector. 

 
Per altra banda, s’ha fet una cerca i anàlisi de diverses fonts d’informació secundàries externes de caràcter 
exploratori que ens han introduït, de forma transversal, a la tecnologia del Big Data i en les seves capacitats i 
limitacions com a eina d’anàlisi de mercats, fent èmfasi en l’àmbit del retail.   

 
Finalment, per tal de contextualitzar la informació obtinguda en l’apart anterior, s’ha cregut oportú conversar 
amb dos experts en Big Data. De manera, que s’ha recorregut a fonts d’informació primària de caràcter 
extern, concretament s’han realitzat dues entrevistes personals. A partir de les gravacions s’ha realitzat una 
transcripció literal d’aquestes. Malgrat que les entrevistes ha resultat força més llargues, tan sols s’han 
transcrit els punts rellevants des del punt de vist d’aquest estudi, és a dir, s’ha fet èmfasi en els punts 
treballats en la cerca bibliogràfica anterior. A més, s’ha volgut entreveure, la diferent visió que sobre aquesta 
eina puguin tenir els dos experts, segons pertanyessin a l’àmbit acadèmic o al sector privat.  
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Els resultats obtinguts han estat els següents: 

 
a) Informació sobre perfil de clients 

 

 
 
 
El gènere majoritari del client de Roset és de sexe femení. Concretament de mitjana el percentatge d’homes 
durant aquest període ha estat del 38,9% mentre que el de dones ha estat del 61,1%.  
 
Mentre que a la botiga del carrer del Roser on es comercialitza roba d’home i de dona, el segment d’edat 
majoritari és de 35 a 44, a la botiga situada a la Rambla el segment majoritari és el de 55 a 64 anys. Convé 
destacar, que la diferència de target entre les dues botigues és significatiu. Com podem observar, aquest 
resultat s’escapa de la primera hipòtesi (H1) que previa, que la majoria de compradors de Roset eren dones 
de 35 a 45 anys. 
 
Observem com el major percentage dels clients té un nivell de renda mitjana-baixa, aquesta realitat s’alllunya 
una mica de la percepció incial, ja que es preveia que el segment de clients majoritari tindria un nivell de 
renda mitjà-alt. 
 
El client de Roset té un perfil digital elevat. Concretament de mitjana el percentatge de clients amb perfil 
digital a la botiga de la Rambla ha estat del 70,6% durant aquest període, mentre que a la botiga del carrer 
del Roser, malgrat tenir un target de client més jove ha estat del 67,7%. De manera, que  no s’observen 
diferències significatives entre comerços. 
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b) Informació sobre vendes 
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Les vendes en aquest període han estat molt desiguals, mentre que a la botiga del carrer del Roser les 
oscil·lacions són menors, a la botiga de la Rambla s’observen pics i valls més pronunciats. Amb puntes de 
feina al juliol (rebaixes estiu) i desembre (campanya de Nadal), i mesos molt fluixos de venda que 
corresponen als períodes d’entre temporades. La participació al Black Friday (novembre) no sembla haver-se 
traduït a un increment de vendes significatiu. Aquesta realitat, contradiu la hipòtesi inicial (H4) que prèvia 
que la participació al Black Friday faria augmentar notablement les vendes del mes. 
 
Les vendes és concentren en la franja de 11 a 12 del matí, i de 6 a 8 del vespre. No s’observen diferències 
significatives entre els dos comerços. 
 
El percentage més important de vendes té lloc el dissabte, que és quan es registra un pic molt pronunciat de 
vendes respecte la resta dels dies de la setmana. Els resultats dels diumenges si bé significatius durant la 
campanya de Nadal i Rebaixes, queden desvirtuats en aquesta taula ja que només s’han obert 4 diumenges 
al llarg d’aquest periode de temps. En aquest cas, es confirma la hipòtesi (H2), que afirma que el dia de més 
afluència de públic és dissabte de 7 a 8 del vespre. 
 
La diferència de l’import del tiquet mitjà entre els dos comerços és molt significatiu. Tiquet mitjà Rambla 118 
€, tiquet mitjà Roser 75 €, especialment durant el període de venda a preus sense descompte, és a dir, durant 
els mesos d’abril-maig i octubre. En aquest cas la hipòtesi (H3), preveia un tiquet mitjà de 90€. 
 
El percentatge de quota de mercat oscil·la durant l’any del 3 al 7%, destaca especialment el 7% de quota de 
mercat respecte del sector del més de març. En sentit contrari, destaca el 4 i 3% dels mesos d’octubre i 
novembre, just en plena campanya i quan es produeix un important augment de vendes. La quota de mercat 
mitjana durant aquest periode ha estat del 5%. 

 

c) Informació sobre comportament dels clients 
 

 
 
 
El percentage de clients nous és molt superior al percentatge de clients recurrents. De mitjana, el percentatge 
de clients nous durant aquest periode ha estat del 72,6% i els recurrents del 27,4%. Observem com el 
percentatge de clients nous és superior al carrer del Roser que a la Rambla. 
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El percentatge de clients que han realitzat el 70% o més de les seves compres de roba a les botigues Roset 
els últims dotze mesos ha estat del 19,7% a la Rambla i el 8,6% al carrer del Roser. És a dir, que el nombre 
de clients fidelitzats a la Rambla és el doble que els del carrer del Roser. 
 
La freqüència mitjana de dies que els clients recurrents de Roset torna a visitar les botigues per segona 
vegada durant l’any és de 322 dies a la Rambla i 300 dies al carrer del Roser. És a dir, que el client de la 
botiga del carrer del Roser visita amb més cops la botiga al llarg de l’any que el de la botiga del carrer del 
Roser. Amb tot, el resultat obtingut no és el que s’esperava, ja que es preveia una diferència més clara entre 
els dos comerços. 
 

d) Valors dels índexs obtinguts per l’empresa objecte d’estudi vers altres del mateix sector i de la 
mateixa zona d’influència i del sector on-line 
 

 

 

El gènere femení és el principal client del sector de la moda. És el grup dominant, tan en el comerç objecte 
d’estudi, com al sector, com al sector on-line on el percentatge de dones en relació als homes és molt elevat. 
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La botiga de la Rambla té un perfil de consumidor d’una edat més avançada que la de la mitjana del sector. 
En canvi, podríem dir que el perfil de clients del Roser té un perfil similar al del sector. Per contra podem 
veure com el consumidor de l’e-commerce és clarament més jove. 
 
El valor del tiquet mitjà a la botiga de la Rambla és clarament més elevat que el del sector. Sorprèn el valor 
del tiquet mitja del sector on-line, bastant per sobre del sector. 
 
Es pot observar una diferència significativa de comportament entre els consumidors de compra física i els del 
sector presencial. Mentre que els compradors de moda presencial acumulen les seves compres en dissabte, 
els del sector on-line les mantenen pràcticament constants al llarg de la setmana i fins i tot decreixen quan 
arriba el cap de setmana. 
 
Igual que en el punt anterior, en aquest cas també es poden apreciar diferències significatives de 
comportament. Mentre que els compradors del sector on-line de moda reparteixen les seves compres per 
igual de 9 del matí a 12 de la nit, els compradors presencials acumulen les seves compres principalment de 
11 a 12 del matí i de 6 a 8 del vespre. Això podria fer pensar, que els compradors del sector on-line dediquen 
el cap de setmana i les hores que són fora de la feina a altres coses que no sigui anar a comprar, o bé que 
aprofiten per comprar a la botiga física. 
 
En aquest cas es pot comprovar com la mitjana de dies que el client recurrent torna a visitar les botigues de 
l’empresa objecte d’estudi és molt més elevada que les del sector. Fet que es podria arribar a relacionar amb 
el valor del tiquet mitjà anteriorment explicar i afirmar que els clients de Roset, compren menys cops al llarg 
de l’any però la seva despesa és molt major. 
 
 

 
 

 
a) Big Data a grans trets 

 
Des d’un punt de vista tecnològic, la definició més acceptada del Big Data no és tan el que és en si 
mateixa, sinó del que pretén analitzar (1)8. Així, el terme Big Data o la seva traducció al català Dades 
Massives, apareix per primer cop en l’entorn de les ciències. En particular, en els camps de l’astronomia i la 
genètica, com a conseqüència de la gran explosió de la disponibilitat de dades que es van experimentar 
aquestes ciències durant la primera dècada del segle XXI. En són exemples, el projecte d’exploració digital de 
l’espai anomenat Sloan Digital Sky Survey o bé el projecte del genoma humà, que tenia com objectiu trobar, 
seqüenciar i elaborar mapes genètics de l’ADN humà. 
 
En un context més general, l’explosió de dades en aquest últims anys ha estat una realitat. L’aparició 
d’Internet, les xarxes socials i la consolidació de l’Internet of Things (IoT), és a dir, tot allò que pugui estar 
connectat a la xarxa amb sensors, ha provocat una explosió de dades disponibles. Convé destacar a més, 
que moltes d’aquestes dades són obertes i accessibles, de manera que aquestes poden ser explotades per 
qualsevol agent, incloses les empreses.  
 
Però mentre les dades creixen de forma exponencial, també creix la dificultat de gestionar-les. I és que la 
manipulació de totes aquestes dades presenta tres problemàtiques importants. En primer lloc, el gran volum 
(peta bytes i exabytes) fa inviable el seu processament amb un únic ordinador, de manera que cal treballar 
amb diferents ordinadors per tal de treballar les dades de forma paral·lela. En segon lloc, la gran varietat de 
dades (provinents de dispositius mòbils, àudio, vídeo, sistemes GPS, sensors d’equips industrials, etc.,) 
comporta la necessitat de inserir, consultar i processar les dades en diferents estructures. I és que la gran 
heterogeneïtat de dades requereix nous models de dades. Aquests nous models de dades, han donat lloc a 
noves bases de dades, les No SQL, diferents de les del model relacional que permet el tractament de dades 
heterogènies o molt relacionades. I finalment, malgrat que es necessita processar les dades de forma ràpida, 
a una velocitat que s’ha d’acostar a la immediatesa, aquest procediment no sempre és senzill. Posteriorment, 
a les tres V que defineixen l’escenari Big Data, se n’hi afegeix una més, la veracitat, la veracitat de les dades 
sobre les quals es prenen les decisions. 
                                                           
8 José L. Gómez; Jordi Conesa i Caralt (2015). Introducción al Big Data. [en línia]. 
<http://cataleg.uoc.edu/record=b1057601~S1%2Acat>[Consulta: 19 març 2017] 
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En aquest escenari, s’entrava en un nou paradigma, el paradigma de les dades massives. Així, per a fer front 
a aquest nou paradigma, els analistes de dades, van passar d’utilitzar el model d’anàlisi de dades de 
causalitat (relació causa-efecte) on es busca mitjançant una mostra respondre el perquè de les coses, a usar 
el model de correlació, on es pot accedir un conjunt molt gran de dades, similar a la totalitat de dades i on 
s’observa la correlació entre variables, és a dir, s’intenta buscar què provoca què sense importar el perquè. 
Així, ja no es tracta de que la nostra experiència o intuïció ens indiqui si alguna cosa és plausible i 
posteriorment comprovar-ho, ara es tracta de recollir la informació disponible de tota la població i de la 
diversitat de mitjans (xarxes socials, botigues, clients, investigació de mercats, vídeos, textos, sensors, etc.), 
per descobrir aquells fets que realment impacten en la nostra cerca, així com la interrelació dels fets 
ocorreguts. En conseqüència, la casualitat entre els fets perd terreny enfront de l’associació (connexió, 
analogia, paral·lelisme i reciprocitat dels fets).  
 
En aquest sentit, si el principal objectiu de l’analítica de negoci és fer prediccions o descobrir tendències 
sobre determinades característiques d’una població per prendre decisions que repercuteixin de manera 
positiva en el negoci, en l’entorn del Big Data es pot arribar a utilitzar mostres que s’aproximen molt més al 
total de la població que les aproximacions tradicionals, de manera que si s’analitzen les dades d’una mostra 
més propera a la població real, s’aconsegueix més informació i més fiable. 
 
Un cop feta aquesta introducció, podem definir Big Data, com el conjunt de tècniques i tecnologies pel 
tractament de dades, en entorns de gran volum, varietat d’orígens i en els que la velocitat de resposta és 
crítica. Així, en un escenari on es donin les 4V és símptoma de la conveniència d’utilitzar un sistema Big Data 
per a realitzar un determinat anàlisi. 
 
Des del punt de vista del management, el terme Big Data va sorgir l’any 1990 i es va legitimar al final de la 
dècada del 2000. Durant els anys 2011 i 2012 va experimentar una pujada meteòrica de la seva popularitat 
(2)9. En l’actualitat, és una forma de gestió molt popular i altament contagiosa empesa per l’avanç incessant 
de la tecnologia. L'objectiu de l’actual gestió Big Data és el de garantir un alt nivell de qualitat de les dades i 
fer-les accessibles per a la intel·ligència empresarial.  
 
En aquest sentit, corporacions, agències governamentals i altres organitzacions fan servir aquesta estratègia 
de gestió de dades per a bregar entre el ràpid creixement de dades, de molts terabytes o fins i tot petabytes 
d'informació guardada en una gran varietat de formats d'arxiu. I és que la gestió eficaç de les dades és de 
gran valor i un dels principals actius de les empreses. 
 
La majoria d’entorns de dades massives, va més enllà de les bases de dades relacionals i de les tradicionals  
plataformes tradicionals de data warehouse, per incorporar les tecnologies que s'adapten a les formes de 
processament i emmagatzematge de dades no transaccionals. El creixent interès per la recol·lecció i anàlisi 
de grans dades, ha donat lloc a plataformes que combinen l’emmagatzematge de dades tradicional amb 
grans sistemes de dades amb una arquitectura d'emmagatzematge de dades lògics. Finalment, convé 
assenyalar, que com a part del procés s’haurà de decidir quines són les dades s’han de mantenir per motius 
de compliment, quines dades poden ser rebutjades i quines dades han de ser conservades i analitzades per 
tal de millorar els processos comercials actuals, o proporcionar al negoci amb un avantatge competitiu. 
Aquest procés complex, requereix la classificació curosa de les dades ja que en última instància els conjunts 
més petits de dades poden ser analitzats d’una forma més ràpida i productiva. 

 
 

a) Big Data i retail 
 
Segons diversos experts, el Big Data representa un canvi cultural en la forma com els minoristes es 
connecten amb els consumidors (3)10. I és que per competir en una economia de consum-poder, cada vegada 

                                                           
9 Charles G. Jobs et al. (2016). How Marketing Organizations can benefit from Big Data Advertising Analytics. [en línia].< 
https://www.questia.com/library/journal/1P3-4119129601/how-marketing-organizations-can-benefit-from-big-data> [Consulta: 19 març 
2017] 
 
10 Rebecca  Shockley; Keith Mercier (2017). Analytics: The real - world use a big data in retail. [en línia]. 
<https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/big-data-retail/> [Consulta: 19 març 2017] 

 
Bernard Marr (2016). Big data: A game changer in the retail sector. [en línia]. 
<http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/11/10/big-data-a-game-changer-in-the-retail-sector/#4dddd71e678a> [Consulta: 19 març 
2017] 

 
John Terra (2015). How big data is revolutionizing retail. [en línia]. 
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és més clar que els minoristes han d'aprofitar-se dels seus actius d'informació per obtenir una major 
comprensió dels mercats, dels clients, dels productes, dels llocs de distribució, dels competidors i també dels 
empleats.  
 
Tant en línia com fora de línia, els minoristes que van adoptar una estratègia de dades han recollit els seus 
fruits. Així, mentre que l’anàlisi de les dades estructurades permet entre d’altres, la predicció de tendències, la 
previsió de la demanada, l’optimització de la fixació de preus, la identificació de clients. La gestió de les dades 
no estructurades els permet entre d’altres, la comercialització basada en la localització, identificar patrons de 
trànsit a les botigues, la millor gestió dels inventaris i fins i tot recopilar informació sobre la presentació de 
productes per exemple. Però més enllà d’aquest benefici obvi, amb la informació de grans dades, un detallista 
pot arribar a reunir suficient informació dels seus clients regulars, per identificar de forma clara el seu perfil, 
gustos i hàbits, per desprès adaptar-los les ofertes, productes i serveis només per a ells, de tal forma que les 
persones experimenten un tracte molt més personal(4)11. 
 
Així, el Big Data és per una banda positiu per les empreses minoristes ja que les fa més àgils i competitives i 
per altra banda, és també positiu pels clients ja que tenen una experiència de compra més agradable, se 
senten més ben informats i d’alguna manera es garanteix que els seus productes es troben disponibles i al 
millor preu. També cal tenir en compte, que la presència de grans volums de dades permeten un millor 
comprensió del comportament del consumidor, en el sentit que augmenta el potencial de comprensió en cada 
etapa del procés de decisió de compra. No obstant això, la recopilació de grans volums de dades, pot estar 
limitat per la mala qualitat, la falta de representativitat i la volatilitat entre d’altres inconvenients. 

. 
b) Big Data, oportunitat i/o moda 

 
I és que el terme Big Data no s’escapa de la polèmica(5)12. Així, mentre llibres i articles de premsa parlen del 
BD en termes de revolució i no va era, altres es qüestionen si és una moda exageradament optimista, 
publicitada en part pels diferents actors interessats en l’èxit comercial del BD (consultors, proveïdors de 
programari, líders d’opinió, revistes especialitzades de negoci, etc.). No obstant i això, el BD està començant 
a atreure l’atenció generalitzada dels cercles acadèmics. De fet, durant els últims anys han aparegut  diverses 
revistes acadèmiques especialitzades en BD, símptoma de que podria tractar-se d’una cosa més que una 
moda passatgera. 
 
Tot i que el BD és un fenomen relativament recent, el terme va rebre un fort impuls a mitjans de la dècada 
dels 2000, quan empreses tecnològiques van començar a promoure el BD com una solució al notable 
increment de dades. Així, es va popularitzar la venda de sistemes ERP i CRM entre d’altres solucions 
d’anàlisi de negoci. I és que el cert és, que en menys d’una dècada el BD s’ha assegurat una posició 
dominant en molt sectors de la societat i és per tant un gran negoci. 
 
En aquest sentit, hi ha un cert desacord sobre si el BD seguirà augmentant en popularitat o si s’ha tocat 
sostre, així mentre certs gurus declaren que el BD ha arribat al seu pic, les evidències apunten en una 
direcció diferent i és que l’interès del món acadèmic està augmentant, el que suggereix que el Big Data podria 
quedar-se per més temps. 
 
Sigui o no una moda passatgera, el cert és que hi ha molts interessos creats al seu voltant. Parlem per 
exemple, d’empreses de consultoria, d’empreses tecnològiques com ara SAP, Oracle, HP, IBM, etc., de líders 
d’opinió i les seves conferències, revistes com ara Forbes, etc. I és que la industria de conferències i 
seminaris també juga un paper molt important en la difusió de les idees de gestió, de la mateixa manera que 
també ho fan les plataformes de mitjans socials, principalment Twitter i Linkedin. De fet, els següents 
hashtags s'usen freqüentment en discussions de BD: #BigData, #Analytics, #DataMining i #DataScience. I 
finalment, també s'ha fet palès que els grups relacionats amb BD tenen un ràpid creixement a Linkedin. 

                                                                                                                                                                                                    
<http://i2mag.com/how-big-data-is-revolutionizing-retail-case-study/>[Consulta: 19 març 2017] 
 
11 Charles F. Hofacker et al. (1984). Big data and Consumer behavior: imminent opportunities. [en línia].  
< http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JCM-04-2015-1399?journalCode=jcm > [Consulta: 19 març 2017] 
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12 Dag Oivind Madsen; Tonny Stenheim (2016). Big Data viewed through the lens of management fashion theory. [en línia].< 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2761290> [Consulta: 19 març 2017] 
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S’han realitzat dues entrevistes en profunditat als dos experts Big Data següents:  
 
Jordi Conesa Caralt: Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de 
l'Àrea de Bases de Dades i Enginyeria del Programari dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació de la UOC. Grup de recerca Enginyeria del Programari (GRES-UOC). 

 
Enrique Rodríguez García: Porta 18 anys d’experiència en l’anàlisi de dades, intel·ligència de negoci i 
investigació de mercats. Ha treballat per agències de publicitat, clients finals i instituts d’estudis de mercats. 
També ha estat professor associat d’estadística, investigació de mercats i màrqueting. Actualment treballa 
com a consultor d’intel·ligència de client/negoci i és professor d’anàlisi de dades i intel·ligència de negoci en 
diverses organitzacions. 
 

a) Què s’entén a grans trets per Big Data? 
 
Jordi Conesa: “Big Data és un terme en anglès que significa Dades Massives”. És una paraula que està molt 
de moda, que avarca moltes coses i que sovint es fa servir de forma errònia. El terme indica que tenim moltes 
dades i que les volem analitzar. Tantes dades que en un sol ordinador no en tenim prou i que necessitem 
diversos ordinadors en xarxa que treballin de forma col·laborativa. Abans les tecnologies de processament 
col·laboratiu entre diferents ordinadors no estaven prou madures per dur-ho terme. A mesura, que la 
informàtica ha estat preparada i les empreses han començat a recollir moltes dades, és quan ha sorgit el 
terme Big Data. En termes generals podíem definir Big Data com: Conjunt de tècniques que permet analitzar 
grans quantitats de dades en sistemes distribuïts. Inicialment es definia en termes de les 3’v. Varietat, volum, 
velocitat, veracitat. És a dir, quan temps moltes dades, molt heterogènies i necessitat de fer-ho en temps real. 
Posteriorment es va afegir v, de veracitat. Anteriorment, es recollien les dades del Social Media, les 
generades per l’empresa, les de les enquestes, etc., i es tractaven de forma independent, actualment el Big 
Data permet integrar-ho tot i analitzar-ho tot junt. 
 
Enrique Rodríguez: No hi ha un definició estricte. “Per a mi Big Data és tot allò que són dades estructurades 
i des estructurades que es poden automatitzar en el seu procés de recollida i d’anàlisi”. Així, no és tan el 
volum de dades sinó de diversitat de dades, dades que provenen de sensors, dades obtingudes desprès 
d’aplicar tècniques scraping a una web, dades de comentaris, cerca de tendències a partir d’estudiar les 
cerques a Google, o comentaris a Privalia per exemple, etc., i està capaços d’integrar-ho tot en un gran 
repositori. En definitiva, el Big Data és el tractament de dades que no és poden manegar amb una base de 
dades clàssica i que et permeten per exemple, fer una composició de quin és l’estat de la demanda, o de les 
tendències, o del nivell de la satisfacció dels usuaris, etc. En termes de les 3’v, el Big Data permet solucionar 
l’anterior problema d’emmagatzematge i tractament de gran quantitat de dades, entenent gran en el sentit de 
flexible i gran en el sentit de tenir de milions i milions de registres. 

 
 

b) Quines oportunitats que presenta pel sector del retail? Com es relaciona amb el comportament 
del consumidor? 

 
Jordi Conesa: Seguir les persones a través de les botigues, mesurar el trànsit de clients per determinar el 
preu just d’un lloguer, mesurar el ràtio de conversió entre la gent que passa pel carrer i la que realment entra 
al local, són aportacions que les tecnologies del Big Data aporten al sector del retail.  Però entendre el client, 
les seves necessitats, saber-les satisfer per tal de crear un avantatge competitiu, té més a veure amb la 
cultura analítica que amb el Big Data. La cultura analítica es basa en la idea de prendre decisions basades en 
l’evidència. Es tracta de referendar les teves decisions basant-se en l’evidència que allò anirà bé. Un gran 
guru deia -sense dades ets simplement una persona amb una opinió-. La cultura analítica, popularitzada amb 
el nom de Business Intelligent, ha evolucionat cap el terme Big Data i actualment ho està fent cap el terme 
Data Science, però realment és cultura analítica. Si disposes de totes les dades que obtens dels clients i les 
analitzes bé, es possible que puguis guanyar informació sobre quins perfils de clients tens, quan venen a 
comprar que els hi pots oferir, etc., però depèn de les dades que tinguis i dels anàlisi que en puguis fer i per 
això cal que coneguis del negoci. Anteriorment es coneixia amb el nom de CRM. Per exemple, pots fer coses 
de monitorització (que fan els clients?), pot fer coses de projecció (que et compraran determinats clients i en 
quines hores?) o de prospecció (vull arribar a tantes vendes o vull arribar a que em compri allò... quines 
accions puc fer per conduir-lo perquè ho facin?), però principalment, el més important és que puguis tenir 
aquelles dades i les sàpigues tractar. 
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Enrique Rodríguez: Hi ha avanços tecnològics que poden ajudar bàsicament per la incorporació de sensors. 
El Big Data a més, pot ajudar a comprendre millor el comportament del consumidor si apliques un bon molt 
model, ja que no es pot modelitzar tot -el cervell humà és molt més ric en matisos- diu. Però pot donar-te 
pistes de claus, que desprès tu puguis aplicar, o obrir noves hipòtesis i/o validar-les. És a dir, et pot ajudar 
però sempre hi ha d’haver alguna persona que tingui coneixements del negoci. De res serveix tenir una gran 
eina de Big Data si desprès no hi ha ningú que sàpiga fer preguntes. Per exemple, existeix una metodologia 
per aterrar dades com ara Spark a partir del qual et permet construir algorismes que t’ajudin en l’anàlisi del 
comportament del consumidor, però són processos complexes que requereixen una persona especialitzada. 
 
 

c) Big Data oportunitat o moda? Representa una oportunitat per les Pimes? 
 
Jordi Conesa: No totes les empreses han de fer servir projectes de Big Data, abans eren projectes de 
Bussiness Intelligent. -Hi ha una força comercial molt important aquí darrera- diu. Uns dels problemes que 
està reportant a la recerca, és que si ets una empresa que no ha fet servir analítica de dades abans i per tant 
no tens una cultura analítica, començar per fer servir Big Data és perillós, perquè l’empresa no estarà 
preparada. Normalment hi ha uns models de maduresa que et permet identificar, des del punt de vista de la 
analítica, en quin nivell de maduresa estàs, es tracta d’una piràmide. Fer servir un model de Big Data en 
moltes de les Pimes d’avui en dia no té sentit perquè la informació que tenim dels clients no és suficient. 
 
Enrique Rodríguez: Hi ha una part que pot arribar a ser útil per a grans empreses d’Internet. Però per la gran 
majoria de negocis primer, caldrà de saber si ho necessiten, si ho poden mantenir. Els costos són alts, és una 
despesa més que caldrà assumir i treure’n una rendibilitat. Es pot incórrer en el perill de les bombolles, una 
bombolla tecnològica, un hype. Aquest sistema s’està implantant empès en part, per les empreses 
subministradores de serveis com ara Oracle, Sap, etc., -Crec que el Big Data té la seva utilitat, però jo 
prefereixo definir-me com a Small Data Analyst- . A continuació l’Enrique m’envia un article d’opinió “Small 
Data frente a Big Data: la vuelta a lo basico”. 
 
Tot i que es pretenia entreveure, la diferent visió que sobre aquesta eina poguessin tenir els dos experts, 
segons pertanyessin a l’àmbit acadèmic o al sector privat, el cert és que no s’han mostrar diferències 
significatives entre els dos entrevistats que semblen coincidir en pràcticament tots els aspectes. També és 
interessant de veure que les opinions reafirmen l’enfocament de la sinopsi que sobre el Big Data s’ha fet en 
l’apartat anterior. 
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Les necessitats d’informació de la part qualitativa recau en les següents consideracions: 
 
Cal que la informació recollida sigui d’utilitat per respondre alguns dels objectius de màrqueting plantejats pel 
client. En aquest sentit, el client està interessat en conèixer la opinió dels seus clients respecte la qualitat 
del servei que ofereix. Així, tot i que posteriorment es realitzarà un estudi quantitatiu per avaluar els atributs 
del servei millor i pitjor valorats, aquesta primera fase qualitativa té un caràcter preliminar -  exploratori i cerca 
una primera visió general.  
 
En concret estaríem interessats en conèixer per una banda l’opinió dels clients de Roset respecte els 
productes i/o marques que s’ofereixen, per altra banda també voldríem conèixer l’opinió sobre l’atenció 
rebuda, els horaris d’obertura, el servei post-venda, els descomptes i/o promocions. I finalment, voldríem 
conèixer l’opinió dels clients respecte la situació dels establiments, les instal·lacions i el marxandatge. 
 
En aquest sentit, ens caldrà recórrer a fonts d’informació primària de caràcter extern. En el context 
d’aquesta investigació es considera que la tècnica més adequada de recollida d’informació és la de reunions 
de grup, focus group presencials.  
 
La font central de coneixement es localitza en la dinàmica del debat, a la qual està supeditada l’obtenció 
d’informació. Amb aquesta tècnica s’espera poder fomentar la interacció i el flux de comunicació entre els 
integrants del grup, amb la finalitat de provocar no tan sols una confrontació racional sinó també emotiva 
sobre el comerç objecte d’estudi. Els procediments en què actuarem es desenvolupen en l’observació del 
participant actuant, en aquest sentit ens adonarem que els investigats s’adonen de que són investigats, i per 
tant perceben l’observador en l’escenari del grup.  
 
En una situació ideal, l’observador hi interactua tan sols per transmetre’ls instruccions o en moderar els 
processos de conversa o debat. En aquest cas en particular, l’observador és en realitat el mateix propietari de 
l’empresa sobre la qual recau la investigació. Amb l’afegit de que donades les dimensions, la trajectòria i 
l’orientació del negoci s’estableixen relacions d’amistat entre el propietari i els seus clients. Per aquest motiu, 
malgrat que es pugui produir alguna mancança en el desenvolupament d’aquesta tècnica, es creu oportú que 
l’observador sigui una persona externa a l’empresa a qui s’haurà instruït pel correcte desenvolupament de la 
reunió. El procediment de registre inclourà, previ consentiment, una gravació en vídeo del comportament 
grupal en el transcurs de la sessió.  
 

 

Pel que fa al pla mostral determinat pel següent UOE, es prendran les següents consideracions: 
 
UOE: Persones de 16 a 75 anys d’edat, d’ambdós sexes que hagin comprat, en els últims tres mesos, a 
qualsevol de les dues botigues de la raó social Núria Roset Fàbregas. 
 

- Disseny del pla mostral: 
 
Mentre les variables d’homogeneïtat ens determinen el nombre de reunions a fer, les variables 
d’heterogeneïtat ens marcaran la composició del grups. 

 
o Sexe: home i dona (homogènia). 
o Edat: de 16 a 35, de 36 a 55, de 56 a 75 (heterogènia) 
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- Nombre de grups: 2 grups. 
 

- Grandària dels grups: per tal de que l’entrevistador pugui dur a terme aquesta reunió de forma 
exitosa cal que els grups siguin representatius però no excessivament grans, per això es considera 
que en aquest cas, la grandària idònia són grups de 8 persones. 
 

- Composició dels grups: Haurem de forçar la presència de persones dels diversos grups d’edat, 
tenint en compte que la franja que s’entreveu majoritària quedi ben representada. Per aquest motiu, la 
franja dels 36 a 55 anys comptarà amb 4 persones i les altres dues amb 2. 
 

o Grup 1. Dones: de 16 a 35 (2), de 36 a 55 (4), de 56 a 75 (2). 
o Grup 2. Homes: de 16 a 35 (2), de 36 a 55 (4), de 56 a 75 (2). 

 

 

La fitxa de captació haurà de recollir les principals característiques sobre les quals volem distribuir els grups. 
Prenent el gènere com a variable principal, desitgem fer una reunió amb homes i una reunió amb dones. 
 

- Client del comerç / no client: variable filtre, si no és client del comerç, queda descartat. 
 

- Ha comprat els últims tres mesos / no ha comprat els últim tres mesos: variable filtre, si no ha 
comprat els últims tres mesos, queda descartat. 
 

- Edat: variable homogènia; barrejarem en cada reunió persones de diferents trams d’edat. 
 

- Gènere: variable de segmentació heterogènia, perquè vagi a una o altre reunió, segons sigui home o 
dona. 

 

 

a) El guió pel desenvolupament del focus group el construïm tenint en compte les següents 
consideracions: 

 
- Objectius als quals volem donar resposta.  

 
L’empresa ha sofert una disminució important del volum de vendes durant els últims anys. Tot i que, aquest 
retrocés s’atribueix a la situació de crisi global i la duresa del mercat en el qual s’opera, es tem que pot haver-
hi algun altre factor del servei que pugui estar afectant negativament la marxa del negoci. En aquest sentit, 
s’està interessat en conèixer la opinió dels clients respecte la qualitat del servei que s’ofereix. 
 

- Quines preguntes formulem per donar resposta a aquests objectius. 
 
Les preguntes que  es formularan es poden agrupar en tres grans blocs:  
 

o Productes: línia de productes, marques, ventall de talles. 
o Servei: atenció, horari, servei post-venda, descomptes i promocions. 
o Situació, instal·lacions i marxandatge: situació, espai i il·luminació, disposició del producte, 

proximitat d’aparcament, marxandatge. 
o Per acabar, es demanarà completar una test de vinyetes o cartoon test. 

 
- Temps de dedicat a cada bloc, per definir clarament les prioritats de l’estudi. 

 
En aquest punt es considera que els blocs producte i establiment tenen la mateixa importància, per tant el 
temps de duració de la reunió es repartirà a parts iguals entre aquests dos blocs. Per contra es considera que 
el bloc servei pren una importància major per aquest motiu s’hi destinarà una quantitat de temps superior. Pel 
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que fa, al test de vinyetes cada participant hi podrà destinar el temps que vulgui, però no es creu que superi el 
minut. 
 

o 5 minuts pel bloc productes 
o 5 minuts pel bloc establiment 
o 10 minuts pel bloc servei.  

 
 

b) Tenint en compte les consideracions anteriors, elaborem el següent guió: 
 

- Presentació:  
 

o L’observador / moderador es presenta i recorda als assistents el motiu de la reunió.  
o L’observador explica els principals punts a tractar i els tempos que aproximadament es 

destinaran a cada un d’ells.  
o L’observador els comunica que sinó hi ha cap impediment la sessió serà gravada, per no 

haver d’estar prenent nota de tots els comentaris. També els informa que les seves opinions 
seran d’ús exclusiu per a l’estudi i que aquestes no es facilitaran a cap persona externa. 

o L’observador donarà per iniciada la reunió i la gravació. 
o L’observador demanarà als assistents que es presentin. En concret se’ls demanarà que 

facilitin les següents dades: noms, cognoms i edat. 
 

- Desenvolupament de la reunió: 
 

L’observador introduirà els següents punts tenint en compte els tempos destinats a cada un d’ells.  
 

o Parlem de productes. 
 
Pel que fa als productes, quin tipus de productes de moda hi compres? D’aquests, quin és el que hi 
compres més sovint? Quins no hi compres? Quin tipus de producte hi trobes a faltar? De quin tipus de 
producte t’agradaria que ampliessin la oferta? 
 
Pel que fa a les marques, de les marques que hi pots trobar, quina és la que més t’agrada? Sabries 
dir-me per què?  N’hi ha alguna que no trobis i que t’agradaria trobar-hi? 
 
Pel que fa a les talles, trobes que està ben representat o mal representat? Tens dificultat o no per 
trobar la teva talla? 
 

o Parlem del servei. 
 

Pel que fa a l’atenció dels dependents et sents ben atès o mal atès? Consideres que se’t destina el 
temps d’atenció suficient? Consideres que els dependents encerten en els suggeriments? Voldries 
tenir més llibertat a l’hora de moure’t per la botiga o ja et va bé? Voldries afegir alguna cosa més en 
aquest punt? 
 
Pel que a l’horari d’obertura et sembla prou ampli? Si és que no, quina franja horària creus que et 
facilitaria la tasca d’anar a comprar? Que en penses de la possibilitat d’obrir els dissabtes al migdia? 
Que en penses de l’obertura de l’establiment durant els festius de les campanyes de Nadal i 
rebaixes? 
 
Pel que fa al servei i servei post-venda quin és el servei que més valores? I el que menys? El fet de 
que et facin els arranjaments gratuïts et fa decantar en el fet d’anar a comprar en una botiga o una 
altra? T’ajuda el fet de que et deixin emportar les coses a casa? Si has tingut algun inconvenient / tara 
/ reclamació se t’ha atès correctament i en un temps de resposta correcte?  El fet, que es generi un 
val de compra quan hi ha un canvi i no la devolució directe dels diners, et fa decantar en el fet d’anar 
a comprar en una botiga o en una altra? Voldries afegir una cosa més en aquest punt? 
 
Pel que fa als descomptes i promocions, acostumes anar a comprar en època de descomptes o 
promocions o i vas quan ho necessites? Consideres oportú que es facin descomptes quan hi ha algun 
acte important a la ciutat? Et vas aprofitar dels descomptes durant l’últim Black Friday? Creus que el 
percentatge de descompte és encertat? Voldries afegir alguna cosa més en aquest punt? 
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o Parlem de situació / instal·lacions / marxandatge. 
 
Pel que fa a la seva situació, trobes que els establiments estan ben situats? Tens dificultat alhora 
d’aparcar el cotxe? Pel que fa a les instal·lacions, penses que el disseny de l’espai de la botiga et 
facilita la feina a l’hora d’escollir els productes? Per què? Què et sembla la il·luminació, la trobes 
suficient o insuficient? I els provadors, consideres que et resulten pràctics o creus que tenen 
deficiències? Pel que fa al marxandatge de bosses, papers, embalatges, consideres que transmetre 
la imatge de la botiga? Voldries afegir alguna cosa més en aquest punt? 
 

o Es demana als assistents que completin un test de vinyetes. 
 

- Finalització de la reunió: 
 
L’observador els comunica que la reunió s’ha acabat i els agraeix la seva presència. S’atura la 
gravació. 
 

 
 

 

 

La selecció de persones s’ha escollit en funció dels diversos criteris establerts en l’elaboració de la mostra, 
seguint el procediment següent: 
 
Als clients que han visitat les botigues els darrers dies se’ls ha proposat participar a la reunió. Entre els que 
han accedit a participar-hi, se’ls ha facilitat la fitxa de captació, que contemplava els següents criteris de 
selecció i agrupació: 
 

- Ha comprat els últims cinc mesos / no ha comprat els últim cinc mesos: variable filtre, si no ha 
comprat els últims cinc mesos, queda descartat. 

- Edat: variable homogènia; barrejarem en cada reunió persones de diferents trams d’edat. 
- Gènere: variable de segmentació heterogènia, perquè vagi a una o altre reunió, segons sigui home o 

dona. 
 

Un cop han omplert la fitxa se’ls ha consultat disponibilitat de dies i de franges horàries. A continuació se’ls ha 
sol·licitat un telèfon de contacte, per poder acordar entre tots els participants el dia i l’hora més idònia per la 
trobada. Convé assenyalar, que s’han recollit més contactes dels necessaris, a mode de reserva i prevenció, 
per fer front a possibles imprevistos. Al mateix temps, s’ha instruït el moderador del debat pel correcte 
desenvolupament de la reunió. El moderador és també client de les botigues i una persona acostumada a fer 
presentacions i xerrades. 
 
Finalment, s’ha concretat realitzar el focus group el diumenge 23 d’abril de 2017, en dues franges horàries 
diferents, una per homes i una altra per dones. Les reunions han tingut lloc, en un sala d’un restaurant cèntric 
de la ciutat, per facilitar la trobada dels assistents. Les reunions han estat enregistrades. Al final de la reunió 
s’ha facilitat a cada participant un test de vinyetes i se’ls ha demanat que el completin. 
 
 

 

Tot i que s’ha pogut solucionar adequadament gràcies a la gran disposició dels participants, el principal 
inconvenient ha estat trobar el moment més idoni per la celebració del focus group, donat que es tractava de 
posar d’acord 16 participants i un moderador, amb l’agreujant que la recollida d’informació coincidia amb el 
període de vacances de Setmana Santa. 
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Un segon punt que hem hagut de considerar és el que fa referència a la composició dels grups. L’anàlisi Big 
Data realitzat a l’estudi de gabinet ens ha definit molt bé com queden repartits en percentatge els nostres 
clients segons l’edat. Així, s’ha pogut observar com de mitjana en aquest període un 11% dels nostres clients 
han estat persones d’edats compreses entre els 18 i els 34 anys, un 53% tenen una edat compresa entre els 
35 i 54 anys i finalment el 36% restant pertany al grup que va dels 55 anys en endavant. Aquesta fet, s’allunya 
una mica de la previsió inicial, ja que es preveia que els trams d’edat quedarien repartits de menys a més 
edat de la següent manera: 25%-50%-25%. De manera, que s’ha decidit modificar la composició dels grups 
quedant configurats de la següent forma.  
 

- Grup 1. Dones: de 16 a 35 (1), de 36 a 55 (4), de 56 a 75 (3). 
- Grup 2. Homes: de 16 a 35 (1), de 36 a 55 (4), de 56 a 75 (3). 

 
Per acabar, val la pena assenyalar que les reunions s’han desenvolupat de forma correcte i en un ambient 
cordial. Així, malgrat alguna retinència inicial, especialment per part dels participants més joves, en general 
tots s’han mostrat molt disposats i no han presentat resistència a contestar cap aspecte, al contrari, en 
general s’han mostrat satisfets de participar i poder ser escoltats. Amb tot, malgrat que només es necessitava 
un home de 16 a 35 anys, n’han participat dos ja que el inicialment proposat es mostrava molt poc parlador. 
 
 

 
HOMES 

 
DONES 

 
Carles 17 anys / Roc 22 anys 

 
Aida 23 anys 

 
Albert 38 anys. 

 
Marta 36 anys 

 
Roger 43 anys 

 
Cristina 38 anys 

 
Ricard 41 anys 

 
Meritxell 42 anys 

 
Roger 50 anys 

 
Eva 46 anys 

 
Juan 58 anys 

 
Anna 56 anys 

 
Xavier 63 anys 

 
Josefa 62 anys 

 
Lluís 73 anys 

 
Rosa 70 anys 

 
 

 

a) Descripció de les pautes d’anàlisi.  
 
El client està interessat en conèixer la opinió dels seus clients respecte la qualitat del servei que ofereix. Així, 
tot i que posteriorment es realitzarà un estudi quantitatiu per avaluar els atributs del servei millor i pitjor 
valorats, aquesta primera fase qualitativa té un caràcter preliminar -  exploratori i cerca formar-se una primera 
visió general. 
 
En concret s’estaria interessat en conèixer per una banda, l’opinió dels clients de Roset respecte els 
productes i/o marques que s’ofereixen i per altra banda també es voldria conèixer l’opinió sobre l’atenció 
rebuda, els horaris d’obertura, el servei post-venda, els descomptes i/o promocions. Finalment, es voldria 
conèixer l’opinió dels clients respecte la situació dels establiments, les instal·lacions i el marxandatge. 
 
En aquest sentit, ha calgut recórrer a fonts d’informació primària de caràcter extern. Concretament, s’han 
realitzat dues reunions de grup, focus group presencials.  
 
Les preguntes que s’han formulat per respondre als objectius, es poden agrupar en tres grans blocs:  
 



 

 31 | 98 
 

o Productes: línia de productes, marques, ventall de talles. 
o Servei: atenció, horari, servei post-venda, descomptes i promocions. 
o Situació, instal·lacions i marxandatge: situació, espai i il·luminació, disposició del producte, proximitat 

d’aparcament, marxandatge. 
o Per acabar, s’ha demanat completar una test de vinyetes o cartoon test. 

 
 

b) Explicació de les eines utilitzades per a l’anàlisi qualitatiu.  
 
En aquest punt és important assenyalar, que es donat que es buscava que els focus group no s’allarguessin 
més de 20 min, es va informar als assistents que no era necessari que tothom respongués a totes les 
preguntes. Malgrat això, és va fer alguna pregunta directe per tal de que l’opinió de tots els grups d’edat 
estigues ben representada. Així, es van destinar 5 min a parlar de productes, 10 min a parlar del servei, i 5 
minuts més a parlar de situació, instal·lacions i marxandatge, per cada una de les reunions. 
 
 
 

 

 
 
La dinàmica de les dues reunions en grup va resultar molt amena, especialment per la figura del moderador 
que va fer una gran feina, animant i fer participar tots els integrants del grup.  
 
Les focus group van ser enregistrades, previ consentiment, per una millor transcripció. La transcripció, s’ha 
realitzat tenint en compte que és reflexes per una banda, l’opinió general del grup, i per altra banda les 
divergències d’opinió, si es donava el cas. Les transcripcions s’han completat amb algunes citacions literals 
dels participants.  
 
Els resultats obtinguts, confirmen la hipòtesis (H5), que els clients de Roset es mostren satisfets de la 
qualitat del servei que s’ofereix. Tot i que s’intueixen certes deficiències, pel que fa als productes i a les talles 
principalment. En canvi, destaca per positiu l’assessorament al client i el servei postvenda. Així, els resultats 
es presenten agrupats en els tres blocs anteriorment descrits: productes i marques, servei, servei / 
instal·lacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32 | 98 
 

 

 



 

 33 | 98 
 

 



 

 34 | 98 
 

 



 

 35 | 98 
 

 

A continuació es presenta el resultat del test de vinyetes: 

 

En termes generals els participants dels focus group s’han mostrat força reacis a omplir el test de vinyetes, 
tan sols 10 dels 17 participants s’han avingut a fer-ho.  

Pel que fa a l’informació que se n’obté, aquesta no és massa clara. Els participants fan referència al calçat, 
que és una dels productes més nous que s’ofereixen, a l’assessorament als clients, a la relació qualitat-preu i 
als aparadors. Malgrat això, aquest experiment no permet formar-se una idea clara de la seva opinió, ni ens 
aporta cap idea nova. 
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Les necessitats d’informació de la part quantitativa recauen en les següents consideracions: 
 
Cal que la informació recollida sigui d’utilitat per respondre alguns dels objectius de màrqueting plantejats pel 
client. En aquest sentit, el client està interessat en conèixer la opinió dels seus clients respecte la qualitat 
del servei que ofereix. Així, mentre que en la fase qualitativa haurem realitzat un estudi de caràcter 
exploratori de la qualitat del servei ofert, en aquesta segona fase, la investigació pren un caràcter confirmatori. 
A més, el client també estaria interessat en conèixer quin és el seu posicionament actual. 
 
En aquest sentit, la fase quantitativa del treball es proposa diversos objectius concrets. Per una banda, per tal 
d’avaluar la qualitat del serveix que ofereix, es pretén identificar els atributs del servei millor i pitjor valorats, 
l’índex de satisfacció general obtingut i la identificació de segments de clients segons el seu grau de 
satisfacció. A més, es vol realitzar una segmentació dels clients segons els productes – marques, per tal de 
identificar quins productes i/o marques compra cada segment.  
 
A més, es creu oportú segmentar en funció de la freqüència de compra. Així, tot i que aquest anàlisi no es 
contemplava d’inici, donat que la freqüència de compra als establiments Roset és molt més baixa que la de la 
mitjana del sector (informació obtinguda en l’anàlisi Big Data previ), s’inclou aquest anàlisi a l’estudi per tal de 
poder aportar-hi alguna informació addicional. En aquest sentit, també s’ha considerat encertat realitzar un 
anàlisi que identifiqués el grup de clients més rentables. Finalment, s’ha realitzat l’estudi de posicionament de 
marca. 
 
 

 

Per aquest motiu, es realitzarà un estudi quantitatiu mitjançant una enquesta ad hoc (informació primària 
de caràcter extern) als clients que permeti recollir les dades, quantificar les variables objecte, analitzar-les i 
respondre als objectius proposats. En concret, les necessitats d’informació també vindran determinades per la 
tipologia d’anàlisi que escollim: 
 

- Identificar segments de clients segons el seu grau de satisfacció  
- Identificar segments de clients en funció de la freqüència de compra  
- Segment de consumidors més rentables  
- Segment de consumidors segons productes – marques  
- Conèixer quins són els atributs del servei millor i pitjor valorats  
- Estudi de posicionament de marca  

 

Pel que fa al pla mostral determinat pel següent UOE, es prendran les següents consideracions: 
 
UOE: Persones de 16 a 75 anys d’edat, d’ambdós sexes que hagin comprat, en els últims tres mesos, a 
qualsevol de les dues botigues de la raó social Núria Roset Fàbregas. 
 
 

a) La mostra és part de l’UOE 
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El nombre d’entrevistes ha de ser proporcional a la magnitud de l’univers. En aquest cas, la raó social Núria 
Roset Fàbregas diu comptar amb una base d’aproximadament 400 clients. Per tant, haurem d’aplicar la 
fórmula de poblacions finites. 

 
N= 400. L’error mostral que estem disposats a cometre en l’estimació és e=±5%. Fixem un nivell de confiança 
del 95,5%, per tant Zα/2 és igual a 2. Suposem la situació de màxima incertesa π= 0,5 (50%), és a dir quan 
tenim una desviació típica més gran. Denotem la proporció poblacional π amb una P (majúscula), i la seva 
complementària 1 – π amb una Q (majúscula). Així, en el cas de màxima incertesa, s’escriu: P=Q=0,5. Si 
substituïm a la fórmula anterior cadascun d’aquests valors, obtenim que la grandària de la mostra que hem 
d’utilitzar a la investigació és de 200 enquestes. 
 
De tota manera, per una qüestió de temps se’n procuraran realitzar unes 100, en suport paper en el mateix 
moment de la venda, cal tenir en compte que el període de recollida d’informació es dona en un moment de 
poc tràfic de clients ja que ens trobem en un període d’entre temporades. 
 
 

b) La mostra és representativa de l’UOE 
 
En aquest cas es realitzarà un mostreig per quotes, per tal de construir un mostra semblant a l’UOE. Amb 
aquesta finalitat, escollim les característiques sexe i edat per descriure la població estudiada, a continuació 
repartim la mostra seguint els criteris escollits per tal d’aconseguir una distribució similar a la que es dona a 
l’UOE. 
 
Convé recordar que tot i que es comercialitza un volum més important de roba d’home que de dona, es creu 
que el percentatge de clients de sexe femení és igual o superior al de sexe masculí. Per altra banda el 
segment d’edat majoritari es creu que és el de 36 a 55 anys. 
 
 

Característiques  
diferenciadores 

Nivell de les  
característiques 

Proporció de la 
població  

Grandària de la  
mostra 

Sexe 

home 40 40 

dona 60 60 

Edat 

de 16 a 35 25 25 

de 36 a 55 50 50 

de 56 a 75 25 25 

total 100% 100 
 
 

 

Estimat client, des de Roset estem treballant per millorar els nostres productes i serveis i així, poder oferir-li 
tot allò que espera de nosaltres. Per conèixer millor les seves preferències sobre els nostres productes/ 
serveis, li agrairíem que contestés a les següents preguntes. El primer bloc està destinat a conèixer-lo millor, 
el segon tracta de conèixer les seves percepcions sobre la nostra oferta i servei, i el darrer pretén saber com 
ens veu respecte els competidors.  

 
La informació recollida quedarà registrada de forma anònima per fins merament estadístics i no serà utilitzada 
per altres finalitats. La durada de l’entrevista és d’un 4 minuts. 

 
Gràcies per la seva col·laboració.  
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BLOC 1                   

 P1) Gènere 
 Home   

Dona   

P2) Em podria dir la seva edat? 
 

Menys de 16 anys    FI ENTREVISTA 

De 16 a 35 anys   

De 36 a 55 anys   

De 56 a 75 anys   

De 75 o més   FI ENTREVISTA 

P3) Em podria dir quina és la seva situació professional en aquests moments? 
 

Estudiant   

Actiu   

Inactiu   

P4) Assenyali quin és el nivell de satisfacció rebut, en una escala de l'1 al 7. 
 Essent 1: Completament insatisfet i 7: Completament satisfet. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

P5) Quina és la seva freqüència de visita a les botigues? 
 

Més de 3 cops al llarg de la temporada   

3 cops al llarg de la temporada   

2 cops al llarg de la temporada   

1 cop al llarg de la temporada    

Amb menor freqüència   

P6) Quin tipus de producte compra a les nostres botigues amb més freqüència?  
 Valori del 1 al 7, tenint en compte que 1: Mai i 7: Sempre. 

 

Texans 1 2 3 4 5 6 7 

Calçat 1 2 3 4 5 6 7 

Camises 1 2 3 4 5 6 7 

Pantalons 1 2 3 4 5 6 7 

Polos 1 2 3 4 5 6 7 

Americanes / Vestits 1 2 3 4 5 6 7 

Faldilles / Vestits dona 1 2 3 4 5 6 7 

Peça d'abric 1 2 3 4 5 6 7 

P7) Quina marca compra a les nostres botigues amb més freqüència? 
 Valori del 1 al 7, tenint en compte que 1: Mai i 7: Sempre. 

 
 Levi's 1 2 3 4 5 6 7 
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Armani Jeans 1 2 3 4 5 6 7 

Hugo Boss 1 2 3 4 5 6 7 

EseOese 1 2 3 4 5 6 7 

Tommy Hilfiger 1 2 3 4 5 6 7 

Lucky 1 2 3 4 5 6 7 

Mi&Co 1 2 3 4 5 6 7 

Petrol Industries 1 2 3 4 5 6 7 

 

  BLOC 2                                 
 

Pensi en la nostra oferta i puntuï-hi en un escala de l'1 al 7.  
 Essent 1: Completament en desacord i 7: Completament d'acord. 

 

P8) Els productes que m'ofereix Roset són de bona qualitat 
 

1 2 3 4 5 6 7 

P9) Roset ofereix una bona relació qualitat/preu 
 

1 2 3 4 5 6 7 

P10) Les marques que pots trobar a Roset s'ajusten al meu gust 1 2 3 4 5 6 7 

P11) Habitualment trobo a Roset la talla que necessito 
 

1 2 3 4 5 6 7 

P12) Tinc intenció de comprar a Roset en el futur 
 

1 2 3 4 5 6 7 

P13) Recomanaria les botigues Roset 
 

1 2 3 4 5 6 7 

P)14 Pensi en la qualitat del servei ofert i puntuï-hi en una escala del 0 al 10 
 els següents atributs. Essent 0 la puntuació més baixa i 10 la més alta. 
 

A1: Atenció dels dependents 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A2: Assessorament dels dependents 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A3: Professionalitat dels dependents 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A4: Amabilitat dels dependents 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A5: Temps d'espera per ser atès 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A6: Qualitat dels productes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A7: Varietat de productes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A8: Varietat de marques 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A9: Relació qualitat-preu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A10: Ofertes i promocions realitzades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A11: Horari d'obertura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A12: Atenció reclamacions 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A13: Temps espera reclamacions 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A14: Localització locals comercials 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A15: Imatge locals comercials 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A16: Distribució de producte als locals 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A17: Imatge provadors 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A18: Il·luminació dels locals 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A19: Nivell inversió als locals comercials 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A20: Bosses i packaging 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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  BLOC 3             

P)15 A continuació té una llista d'atributs, valori de l'1 al 7, essent 1 la puntuació més 

 
baixa i 7 la més alta, com relaciona cada atribut amb cada empresa. 

 Roset Pull&Bear Macson Springfield Stradivarius Massimo D Inside 

 
A1               

 
A2               

 
A3               

 
A4               

 
A5               

 
A6               

 
A7               

 
A8               

A9               

A10               

A1: Ubicació 

A2: Instal·lacions 

A3: Assessorament al client 

A4: Qualitat de productes 

A5: Relació qualitat-preu 

A6: Preus baixos 

A7: Preus cars 

A8: Amplitud oferta 

A9: Atenció reclamacions 

A10: Horari d'obertura 

  
Moltes gràcies per les seves respostes. 
 

 
 

 

 

S’han repartit enquestes entre els clients i els acompanyants que han visitat les botigues de Roset en el 
període de temps que va del dissabte 1 d’abril al dimecres 26 d’abril. Un cop s’ha obtingut el nombre 
d’enquestes vàlides necessàries s’ha aturat el repartiment de qüestionaris. Per aconseguir-ho s’han hagut de 
repartir un total 131 enquestes. Així, tot i que se’n requerien 100, ha calgut repartir-ne 131, donat que algunes 
d’elles eren incomplertes i/o no s’ajustaven al repartiment de quotes fixat. 
 
Igual que en el punt anterior, els resultats de l’anàlisi Big Data pel que fa al sexe i a l’edat dels nostres clients 
en aquest període, ens ha fet replantejar el mostreig per quotes inicial. De manera, que s’ha adaptat per tal de 
construir una mostra el més semblant possible a l’UOE. 

 
Així, si ho recordem l’anàlisi Big Data ens deia que el gènere majoritari del client de Roset era de sexe 
femení.  Concretament de mitjana el percentatge d’homes durant el període estudiat va ser del 38,9% mentre 
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que el de dones el 61,1%. Per edats els trams quedaven repartits de la següent manera 11%-53%-36% de 
menys a més edat.  
 
Tot i que normalment, en un estudi de mercats tradicional no s’hagués obtingut aquest informació prèvia, en 
aquest cas el tractament de dades dels TPV’s anterior al desenvolupament de la fase quantitativa i qualitativa 
d’aquest treball, ha estat de gran valor per aconseguir definir amb major precisió tan la composició dels grups 
de la part qualitativa, com el mostreig per quotes de la part quantitativa. 
 
Repartiment inicial: 

 
Característiques  
diferenciadores 

Nivell de les  
característiques 

Proporció de la 
població  

Grandària de la  
mostra 

Sexe 

home 40 40 

dona 60 60 

Edat 

de 16 a 35 25 25 

de 36 a 55 50 50 

de 56 a 75 25 25 

total 100% 100 
 

Repartiment final, un cop s’ha considerat la informació de l’anàlisi Big Data: 
 

Característiques  
diferenciadores 

Nivell de les  
característiques 

Proporció de la 
població  

Grandària de la  
mostra 

Sexe 

home 39 39 

dona 61 61 

Edat 

de 16 a 35 11 11 

de 36 a 55 53 53 

de 56 a 75 36 36 

total 100% 100 
 

 
De manera que s’han recollit: 
 

 
Característiques 

 
N. enquestes 

 
Home de 16 a 35 anys 

 
4 

 
Home de 36 a 55 anys 

 
21 

 
Home de 56 a 75 anys 

 
14 

 
Dona de 16 a 35 anys 

 
7 

 
Dona de 36 a 55 anys 

 
32 

 
Dona de 56 a 75 anys 

 
22 

 
Total enquestes 

 
100 
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L’enquesta ad hoc (informació primària de caràcter extern) als clients, ha permès recollir les dades, quantificar 
les variables objecte, analitzar-les i respondre als objectius proposats.  
 

a) Descripció de les fases d’anàlisi 
 

En aquest cas, donat que les necessitats d’informació se situaven en 200 enquestes i per una qüestió de 
temps només se n’han recollit 100, s’ha comprovat prèvia introducció a la base de dades que aquestes 
enquestes fossin complertes i que es respectés el repartiment per quotes definit, per tant no ha calgut 
realitzar una depuració de les dades. 
 

b) Pla d’anàlisi 
 

S’han recollit en un taula resum la necessitat d’informació que es volen cobrir, les dades disponibles i el tipus 
d’anàlisi que s’ha realitzat, prèvia codificació de variables: 
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Segments de clients segons el seu grau de satisfacció: El detector automàtic d'interaccions és una 
tècnica d'anàlisi multivariant emprada per a determinar relacions entre variables explicatives i variables 
explicades. En aquesta tècnica, la variable per explicar és quantitativa, mentre que les variables explicatives 
són qualitatives. En el nostre cas, la variable quantitativa a explicar és el nivell de satisfacció i les variables 
explicatives són l’edat, el gènere i la freqüència de visita. Utilitzem aquestes variables explicatives per 
segmentar la base de clients.  

Segments de clients segons freqüència de compra: Usem la mateixa tècnica que en l’anàlisi anterior. En 
aquest cas, la variable a explicar és la freqüència de compra i les variables explicatives són l’edat, el gènere i 
la situació professional. Utilitzem aquestes variables explicatives per segmentar la base de clients. 
 
Identificació dels clients més rentables: S’ha recollit  informació sobre les percepcions dels clients en 
relació a l’oferta, com ara la qualitat del producte, la relació qualitat - preu, el gust en l’elecció de les marques, 
l’assortiment de talles, així com la intenció de compra futura i la recomanació de compra futura. Aquestes 
variables han estat recollides en una escala de Likert de 7 punts, per tant disposem de dades quantitatives. 
Apliquem un anàlisi de conglomerats per tal del conèixer el/els segments de clients més rendibles. A més, 
realitzem una sèrie d’anàlisi de mitjanes descriptives per donar resposta a l’objectiu. 
 

Segments de clients segons productes i marques: S’ha recollit informació sobre la freqüència de compra 
de determinats productes i marques en una escala de Likert de 7 punts. S’aplica un anàlisi de conglomerats 
no jeràrquic per tal de conèixer quin tipus de producte i/o marca consumeix cada segment de clients amb més 
freqüència.  

Atributs del servei pitjor i millor valorats: Per a analitzar interrelacions entre moltes variables i explicar 
totes aquestes variables a partir d'un nombre més petit de variables (o factors) amb una pèrdua mínima 
d'informació, se solen usar tècniques multivariants de l’anàlisi factorial. En el nostre cas tenim informació de 
diferents clients, sobre diferents atributs del servei, així realitzem un anàlisi de components principals amb 
rotació Varimax, per tal d’agrupar les variables en uns pocs factors. 
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A continuació, per tal de completar l’anàlisi realitzem una regressió lineal múltiple, per determinar la relació 
que s’estableix entre les variables independents i la variable dependent, intenció de compra futura. 

Posicionament de marca: S’ha recollit informació sobre les puntuacions dels clients en una escala de Likert 
de 7 punts, en funció de com relacionen cada atribut amb cada empresa comercial. Apliquem un anàlisi de 
conglomerats jeràrquica per tal de determinar com es posiciona cada empresa. 

 
c) Explicació de les eines utilitzades per a l’anàlisi qualitatiu.  

 
Per a dur a terme els anàlisis anteriorment descrits s’ha utilitzat el programa estadístic R i el full de càlcul 
Excel.  

 
 

 

 

Per tal de construir l'arbre corresponent al detector automàtic d'interaccions, ens hem de plantejar les cinc 
dicotomies següents: 
 

Edat.1: de 16 a 35 anys - més de 35 anys 
Edat.2: 36-55 anys - de 16 a 35 anys i més de 55 anys 
Edat.3: 56-75 anys – menys de 55 
Gènere: home / dona 
Freqüència de visita: habitual (almenys 2 cop al llarg de la temporada) / no habitual (menys de dos 
cops al llarg de la temporada) 

 
A continuació, recodifiquem les variables i convertim cada nova variable en un factor. Un cop hem construït 
els cinc factors, procedim amb els corresponents cinc anàlisis de la variància (ANOVA) usant com a variable 
resposta nivell de satisfacció dels usuaris, i com a factors (variable explicativa) Edat.1, Edat.2, Edat.3, 
Frequencia.1 i Genere.1 respectivament. 
 
A la taula següent es recullen els resultats principals dels cinc ANOVA: 
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A partir d'aquest resultats, el primer que s'observa és que el valor més gran de l'estadístic F s'obté quan es 
comparen les valoracions que fan els grups "Habitual" i "No habitual". Per tant, ja tenim la primera 
segmentació. A continuació s’ha de continuar distingint entre grups dins de cadascun dels dos segments que 
han aparegut. 
 
Per acabar, per tal de concloure que realment s’intueix una diferència significativa entre el nivell de satisfacció 
aconseguit entre el grup més jove i el de més edat, es realitza una darrera ANOVA: 
 

 
 
Finalment, podem construir el gràfic corresponent als diferents grups, partint de la valoració mitjana del nivell 
de satisfacció per tots els grups: 
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Construïm un gràfic resum: 
 

 

A la vista dels resultats, podem afirmar que el nivell de satisfacció mitjà és de 5,83 sobre 7, és a dir del 
83,28%. Aquest valor millora la previsió inicial, ja que la hipòtesis (H7), preveia que el nivell de satisfacció 
obtingut fos del 70%.  
 
El perfil de client més satisfet (6,66 sobre 7) és el de un home de 35 a 55 anys, que visita les botigues 
almenys dos cops al llarg de la temporada. Seguit per un home (6,37 sobre 7) de 56 a 75 anys que visita la 
botiga menys de dos cops al llarg de la temporada. Pel que fa a les dones, el perfil de clienta més satisfeta és 
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el d’una dona de 16 a 35 anys (6,33 sobre 7). Finalment, el perfil de client més insatisfet és el d’un home de 
16 a 35 anys (3,5 sobre 7), on s’aconsegueix un nivell de satisfacció que se situa en l’aprovat just. Aquest 
resultat divergeix de la hipòtesis (H6), que prèvia que els compradors més satisfets eren dones que 
compraven més de dos cops l’any. 
 
De tota manera, es pot considerar que en termes generals s’obté un nivell de satisfacció òptim i que de forma 
clara els clients de gènere masculí se senten força més satisfets que els de gènere femení. I que el nivell de 
satisfacció dels clients de més edat de 56 a 75 anys és força superior al dels més joves, concretament en 
0,77 punts. 
 
 

 
 
 
Igual que en el cas anterior ens hem hagut de plantejar les set dicotomies següents: 
 

Edat.1: de 16 a 35 anys - més de 35 anys 
Edat.2: 36-55 anys - de 16 a 35 anys i més de 55 anys 
Edat.3: 56-75 anys – menys de 55 
Gènere: home / dona 
Situació professional.1: estudiant - actiu i inactiu 
Situació professional.2: actiu – estudiant i inactiu 
Situació professional 3: inactiu – estudiant - actiu 

 
A la taula següent es recullen els resultats principals dels set ANOVA: 
 
 

 

 
En tots els casos el P valor és més gran que 0,05, per tant no podem rebutjar la hipòtesi nul·la de que la 
freqüència de compra mitjana és la mateixa. Així, no sembla que hi hagi diferencies pel que fa a la freqüència 
de compra si els clients són d’un tram d’edat o d’un altre, si són d’un gènere o d’un altre, o bé si es troben en 
una situació professional o en una altra. Per tant, en aquest cas no podem segmentar els clients en funció de 
la freqüència mitjana de compra i hem de considerar aquest anàlisi com a no vàlid. 
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Així, l’objectiu d’aquest anàlisi queda orfe. En canvi, s’amblava important realitzar-lo ja que tal i com veiem en 
l’anàlisi Big Data, la freqüència de vistia als establiments Roset es força més baixa que la de la mitjana del 
sector. 
 
 

 
 
Disposem de les valoracions mitjanes de 100 clients agrupats segons tram d’edat i gènere, referents a 
diferents aspectes relacionats amb els productes oferts i amb la seva intenció de compra futura. Es recullen 
en la taula següent:  
 
On els tipus de clients són: 
 

H1: homes de 16 a 35 anys 
H2: homes de 36 a 55 anys 
H3: homes de 56 a 75 anys 
D1: dones de 16 a 35 anys 
D2: dones de 36 a 55 anys 
D3: dones de 56 a 75 anys 

 
I els diferents aspectes considerats són: 
 
 b1: qualitat dels productes 
 b2: relació qualitat - preu 

b3: ventall de marques seleccionades 
b4: disponibilitat de talles 
b5: intenció de compra futura 
b6: recomanació de compra 

 
 

 
 
 

Realitzem l'anàlisi de conglomerats d'aquestes dades.  

A partir de les diferències entre els grups (a partir dels valors mitjans de cada grup en cadascuna de les 
variables utilitzades en l'anàlisi, que proporcionen els centroides) observem, com la partició en tres segments 
permet diferenciar un grup (agrupament 1), amb 1 component (anterior agrupament 2), amb puntuacions 
baixes. Un segon grup (agrupament 2), amb 4 components, amb puntuacions intermèdies que en cap cas 
baixen del 5,7 i finalment un tercer grup (agrupament 3), amb un component, amb puntuacions clarament 
superiors que les dels grups anteriors, amb valors que baixen per algunes de les variables pugen fins el 7.  

Atès que volem segmentar amb tres grups (clústers), els clients s’agrupen de la següent manera: 
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1r. grup (agrupament 2): 3 (homes de 56 a 75 anys), 4 (dones de 16 a 35 anys), 2 (homes de 36 a 55 anys), 
6 (dones de 56 a 75anys) 

2n. grup (agrupament 3): 1 (homes de 16 a 35 anys) 

3r. grup (agrupament 1): 5 (dones de 36 a 55anys) 

A continuació realitzem diferents ANOVA per veure la diferència de les valoracions subjectives entre 
segments, obtenint els resultats següents:  

 

 
 

Tal i com podem veure:  

El grup 1 format per homes de 36 a 75, dones de 16 a 35 anys i dones de 56 a 75 anys, donen una valoració 
mitjana als diferents atributs en uns valors que oscil·len de 5,7 a 6,7 sobre 7 punts, per tant podríem dir 
podríem dir que aquest grups de clients està força d’acord amb l’oferta de Roset. 

El grup 2 format per homes de 16 a 35 anys, puntua amb la nota màxima la intenció de comprar en el futur, 
recomanaria comprar a Roset i valora bé la disponibilitat de talles i la qualitat del productes, però puntua en 
un 5,5% la relació qualitat preu. Apareix com el grup més rentable. 

El grup 3 format per dones de 36 a 55 anys, és el grup que puntua més malament les diferents variables de 
l’oferta, destaca en especial la puntuació que fa sobre la qualitat dels productes, amb un 5,4 sobre 7. 

 
 
 

 
 

Disposem de les puntuacions mitjanes de 100 clients agrupats segons tram d’edat i gènere, pel que fa a la 
freqüència de compra de determinats productes i marques. Es recullen en la taula següent: 
 
On els tipus de clients són: 
 

H1: homes de 16 a 35 anys 
H2: homes de 36 a 55 anys 
H3: homes de 56 a 75 anys 
D1: dones de 16 a 35 anys 
D2: dones de 36 a 55 anys 
D3: dones de 56 a 75 anys 
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I els diferents productes / marques considerats són: 
 
 a1: texans 
 a2: calçat 

a3: camises 
a4: pantalons 
a5: polo 
a6: vestits/americanes 
a7: faldilles/vestits 
a8: peça abric 
a9: Levi’s 
a10: Armani Jeans 
a11: Hugo Boss 
a12: EseOese 
a13: Tommy Hilfiger 
a14: Lucky 
a15: Mi&Co 
a16: Petrol Industries 
 

 

 

Realitzem l'anàlisi de conglomerats d'aquestes dades.  

En aquest cas, com que tan sols es tracta de determinar, conèixer, quina tipologia de productes i marques 
compra cada grup, i en cap cas es tracta de prendre accions empresarials concretes, es considera com a 
bona la segmentació en 4 grups que es la que ens ajudarà millor a veure les diferències dels grups pel que fa 
a les variables seleccionades. Així, els clients s’agrupen de la següent manera: 
 

 1r. Grup (agrupament 4 ): 5 (dones de 36 a 55) i 6 (dones de 56 a 75 anys) 
 2n. Grup (agrupament 2 ): 2 (homes de 36 a 55 anys) i 3 (homes de 56 a 75 anys) 
 3r. Grup (agrupament 3): 1 (homes de 16 a 35 anys) 
 4r. Grup (agrupament 1): 4 (dones de 16 a 35 anys) 
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Per tal, de fer una millor interpretació dels resultats obtinguts, construïm una taula per copsar quins valors 
estan per sobre i per sota la mitjana. 
 
 

 
 
 

Tal i com podem veure:  
1r. Grup (agrupament 4): 5 (dones de 36 a 55) i 6 (dones de 56 a 75 anys) 
El primer grup compra principalment les marques de roba femenina Lucky , Mi&Co i EseOese. Pel que fa al 
tipus de producte compra majoritàriament faldilles / vestits i camises. Observem però que també compra amb 
elevada freqüència marques exclusivament masculines com ara Armani Jeans i Hugo Boss. Això ens estaria 
indicant que les clientes d’aquestes edats també compren roba d’home. 
 
2n. Grup (agrupament 2): 2 (homes de 36 a 55 anys) i 3 (homes de 56 a 75 anys) 
Aquest segon grup compra majoritàriament les marques masculines Armani Jeans i Hugo Boss, pel que fa a 
la tipologia de productes, aquests comprem majoritàriament camises, pantalons i americanes / trajes. A 
diferència del grup anterior en aquest cas observem com els clients d’aquestes edats no compren roba 
femenina. 
 
3r. Grup (agrupament 3): 1 (homes de 16 a 35 anys) 
Els clients que pertanyen a aquest grup compren majoritàriament texans, bambes i polos, de les marques 
Levi’s i Petrol Industries. 
 
4r. Grup (agrupament 1): 4 (dones de 16 a 35 anys) 
Les clientes que pertanyen a aquest grup compren majoritàriament faldilles i vestits de la marca EseOese, 
encara que també compren texans amb freqüència. 
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A la vista dels resultats, el producte que es ven amb major freqüència és el texà de la marca Levi’s. I que tal i 
com es prèvia, el resultat confirma la hipòtesis (H9), que mentre que els homes nomes compren roba 
d’home, les dones compren roba d’home i de dona. Aquest resultat coincideix també, amb el de l’anàlisi Big 
Data, tan pel cas dels establiments comercials Roset, com els del sector. 
 
 

 
 

Disposem de les dades dels clients respecte diferents aspectes relacionats amb la qualitat del servei ofert. 
Són les següents: 

A1: Atenció dels dependents 

A2: Assessorament dels dependents 

A3: Professionalitat dels dependents 

A4: Amabilitat dels dependents 

A5: Temps d’espera per ser atès 

A6: Qualitat dels productes 

A7: Varietat de productes 

A8: Varietat de marques 

A9: Relació qualitat-preu 

A10: Ofertes i promocions realitzades 

A11: Horari d’obertura 

A12: Atenció reclamacions 

A13: Temps d’espera reclamacions 

A14: Localització locals comercials 

A15: Imatge locals comercials 

A16: Distribució de producte als locals 

A17: Imatge provadors 

A18: Il·luminació dels locals 

A19: Nivell inversió als locals comercials 

A20: Bosses i packaging 

 

A més també disposem de la variable b5 (intenció de compra futura) recollida en un anàlisi previ, utilitzant la 
mateixa escala de mesura (escala de Likert de 7 punts): 
 
b5: Intenció de compra futura 

A partir d’aquestes variables, es realitza un anàlisi de components principals per determinar quines són les 
principals dimensions de satisfacció dels clients. El resultat que obtindrem és el que podem veure a 
continuació. En primer lloc, observem les dades sobre la importància dels diversos components: 
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A partir dels resultats, es pot veure que el primer component principal acumula el 40,4% de la variabilitat, els  
dos primers acumulen el 51,7%, els tres primers el 57,7% i els 4 primers el 63,6%. És a dir, que aquests 
quatre factores expliquen el 63,6% de la variabilitat total de la informació, que es un 
percentatge adequat. 

Realitzem una rotació de factors mitjançant el mètode “Varimax”, amb l’objectiu de poder tenir variables que 
estiguin altament correlacionades amb un sol factor i poc correlacionades amb la resta de factors.  

 

Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8 Comp.9 Comp.10
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A continuació, farem una anàlisi factorial, extraient 4 factors i especificarem que volem fer una rotació 
Varimax. 
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A partir de la informació anterior, l’empresa ha retingut 4 dimensions, i vol conèixer si alguna d’elles 
influeix en que el client tingui intenció de tornar a les seves botigues. Per aquest motiu, s’ha realitzat un 
anàlisi de regressió múltiple. 
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Tal i com podem veure:  
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Disposem de les puntuacions que 100 clients respecte de com relaciona cada atribut amb cada establiment 
comercial. Les puntuacions es recullen en la taula següent: 
 
 

 
 

 
Essent els establiments comercials considerats: Roset, Pull&Bear, Macson, Springfield, Stradivarius, Massimo 
Dutti, Inside. I els atributs considerats: 
 

1: Roset 
2: Pull&Bear 
3: Macson 
4: Springfield 
5: Stradivarius 
6: Massimo Dutti 
7: Inside 

 
A1: Ubicació 
A2: Instal·lacions 
A3: Assessorament al client 
A4: Qualitat de productes 
A5: Relació qualitat preu 
A6: Preus baixos 
A7: Preus alts 
A8: Oferta de productes 
A9: Atenció reclamacions 
A10: Horari obertura 

 
 

Realitzem un anàlisi de conglomerats d'aquestes dades:  
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Tot i que l’elecció de 5 grups no sembla en principi la més idònia, en aquest cas, com que es tracta de fer un 
estudi de posicionament de marca, ens quedarem amb la segmentació en 5 grups, que és la que ens 
permetrà observar millor amb quins atributs es relaciona cada establiment comercial, per una millor presa de 
decisions. Així, els establiments comercials s’agrupen de la següent manera: 

 1r. grup (agrupament 2): 2 (Pull&Bear), 4(Springfield), 5(Stradivarius) 

 2n. grup (agrupament 4): 6 (Massimo Dutti) 

 3r. grup (agrupament 3): 3 (Macson) 

 4r.grup (agrupament 5): 7 (Inside) 

 5è.grup (agrupament 1): 1 (Roset) 

 
Per tal, de fer una millor interpretació dels resultats obtinguts, construïm una taula per copsar quins valors 
estan per sobre i per sota la mitjana. 

 
 
 

 
 

 

A continuació presentem una darrera infografia a mode de resum. 
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Els establiments comercials Pull&Bear, Springfield i Stradivarius (agrupament 2), es posicionen per tenir un 
pobre assessorament al client, un qualitat del productes i una relació qualitat – preu per sota la mitjana, així 
com uns preus baixos, bones instal·lacions i una bona atenció a les reclamacions. 

Massimo Dutti (agrupament 4), es posiciona per tenir bones instal·lacions, una bona relació qualitat-preu, 
preus baixos i una bona oferta. Per contra, està per sota la mitjana pel que fa a l’assessorament al client, i a la 
ubicació. 

Macson (agrupament 3), es posiciona per tenir valors superiors a la mitjana en pràcticament totes les 
variables a excepció de preus baixos. Destaca especialment per tenir unes bones instal·lacions, un bon 
assessorament al client, una bona relació qualitat-preu i també uns preus per sobre la mitjana. 

Inside (agrupament 5), es posiciona per tenir valors inferiors en pràcticament totes les variables a excepció 
de preus baixos i un horari d’obertura ampli, on se situa just en la mitjana. Destaquen especialment per 
desfavorables, l’assessorament al client i la qualitat dels productes. 

Roset (agrupament 1), es posiciona per tenir el millor assessorament al client i una bona qualitat dels 
productes, també per uns preus cars, una bona relació qualitat-preu i una bona ubicació. Resten, per sota la 
mitjana pel que fa a les instal·lacions, l’oferta i l’horari d’obertura. 

A la vista dels resultats podem interpretar, que l’empresa que aconsegueix uns resultats més equilibrats és 
Macson, tots ells per sobre la mitjana a excepció dels preus baixos. Pel que fa a Roset, se situa com a 
empresa amb millor assessorament i més qualitat de productes, però alhora presenta deficiències pel que fa a 
les instal·lacions, l’horari d’obertura i l’oferta. Aquest resultat difereix lleugerament de la hipòtesi prevista 
(H10), ja que s’intuïa que també es percebria com a establiment amb una bona relació qualitat-preu, cosa que 
no ha estat així. 

A l’altre extrem se situa Inside, considerada l’empresa per comprar a uns preus més baixos i amb un bon 
horari comercial, però que alhora presenta deficiències en l’assessorament, les instal·lacions, la ubicació, 
l’oferta, la qualitat dels productes, la relació qualitat-preu i l’atenció a les reclamacions. 

Pel que fa als dos establiments més semblants entre ells són Pull&Bear i Stradivarius, ja que són els primers 
que s’ajunten al dendrograma. Pel que fa als dos grups més diferents entre ells són el grup 4 i el grup 5, que 
equivalen a Inside i a Roset respectivament.  
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Si tenim en compte els principals objectius definits a l’inici de l’estudi, hauríem d’agrupar les principals 
propostes i accions a realitzar en quatre grans blocs:  
 

a) Determinació del perfil del client: 
 
El tram majoritari de clients té una edat més avançada de la que en principi es preveia i el seu nivell de renda 
és més baix del que calia esperar, per tant alhora de buscar productes, marques - serveis que satisfacin les 
seves necessitats haurem de tenir en compte aquest fet. Aquest mateix punt és alhora preocupant perquè 
d’alguna manera significa que el públic no es renova i a més te un poder adquisitiu baix. 
 

b) Identificació de patrons de comportament a partir d’hàbits de compra: 
 
Sens dubte, la dada més significativa d’aquest punt és que malgrat que els comerços van participar del Black 
Friday, aquesta participació no es va traduir a un increment de vendes durant mes de novembre. 
Contràriament malgrat que si que es va registrar un pic de vendes aquell dia, els dies posteriors al Black 
Friday les vendes van ser molt menors que les registrades en aquell mateix període de l’any anterior. Fins i tot 
les vendes del mes de novembre van resultar substancialment més baixes, per tant, caldria replantejar-se 
aquesta participació. 
 
En aquest punt, també és important assenyalar, que el gruix de vendes més importat es concentra 
majoritàriament en dissabte i de 6 a 8 del vespre, per tant s’hauria de valorar si caldria incrementar el 
personal durant aquest període de temps per no perdre vendes. 
 
Una altra dada a destacar és la diferència que es dona entre els dos comerços pel que fa a la fidelització dels 
clients, en aquest sentit s’hauria d’estudiar perquè la fidelització dels clients d’una botiga és gairebé el doble 
que la de l’altre. 
 
Pel que fa a la comparativa entre els valors obtinguts per l’empresa objecte d’estudi, amb els del sector i el 
sector on-line. El principal punt a destacar és que tot i que el valor del tiquet mitjà de l’empresa és força més 
alt que el del sector i similar al sector on-line, la mitjana de dies que transcorre perquè el client torni a visitar 
les botigues és molt major. Essent aquesta una dada important a tenir en compte. 
 

c) Avaluació de la qualitat del servi ofert: 
 
A partir de la espontaneïtat de les respostes dels participants de les focus group, es van identificar un seguit 
de deficiències que cal considerar, en especial caldrà fer incidència amb la varietat i profunditat de les talles  
que s’ofereixen, que sembla que és on hi ha més mancances. A més, s’hauria de plantejar una reforma que 
permeti una millor distribució del producte. 
 
A partir de l’anàlisi qualitatiu de les dades, s’ha determinat que el segment de client més insatisfet és el que 
correspon al segment d’homes de 16 a 35 anys, aquest grup puntua el nivell de satisfacció amb un 3,5 sobre 
7, és a dir en un aprovat just. Caldria identificar per què aquest grup és el més insatisfet e intentar corregir-ho. 
 
També és important assenyalar que la puntuació que s’obté sobre la qualitat dels productes és força més 
baixa del que caldria esperar. Concretament el segment format per dones de 36 a 55 anys és el grup que ho 
puntua més malament, per tan caldrà revisar les marques que s’ofereixen per aquest segment. 
 
 

d) Posicionament de marca: 
 

L’empresa s’identifica amb els atributs assessorament al client, qualitat dels productes, bona relació qualitat 
preu i bona ubicació, però sembla que hi ha certes mancances amb les instal·lacions, l’oferta i l’horari 
d’obertura que caldrà considerar. 
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A partir de les dades analitzades, s’ha pogut fer un retrat objectiu de quina és la situació actual de l’empresa, 
tant pel que fa al perfil de clients, com al nivell de satisfacció, com l’actual posicionament. 

Així, en la fase de l’estudi de gabinet s’ha realitzat un anàlisi Big Data a partir de la informació proporcionada 
per les targes de pagament de dues entitats financeres. A més, s’ha realitzat una cerca bibliogràfica sobre el 
terme Big Data. Finalment per tal de contextualitzar la informació dels apartats anteriors s’han realitzat dues 
entrevistes amb experts.  

La informació obtinguda amb aquest apartat ha resultat de gran valor per l’empresa, ja que a més de definir-
nos amb dades reals l’actual perfil de client, ens ha proporcionat informació sobre les vendes i sobre els 
hàbits de compra dels consumidors. Fins i tot, ens ha permès comparar aquests valors amb els del sector i 
els del sector on-line. Per tant, pel que respecte a aquesta fase de l’estudi podem concloure que l’anàlisi Big 
Data ens ha permès determinar el perfil de client e identificar patrons de comportament a partir dels seus  
hàbits de compra. 

La segona part de la investigació, ens ha aproximat a la opinió dels consumidors sobre la qualitat del servei 
ofert, amb la particularitat que ens ha facilitat informació no contemplada durant el disseny de l’estudi i que de 
ben segur contribuiran a la millora del servei. 

La tercera part de la investigació, la més complerta, ens ha proporcionat nombrosa informació. Aquesta 
resulta es percep com a molt útil per al presa de desicions de gestió. Els resultats justifiquen el 
desenvolupament de la investigació com a guia per la presa de de desicions de posicionament, 
fonamentalment.  

A més l’estudi, ens ha permès identificar els atributs del servei millor i pitjor valorats, així com els segments 
que poden existir sobre aquestes percepcions, a més s’ha segmentat sobre la base de preferència de 
productes i marques. Finalment, també s’han pogut identificar els atributs més propers als principals 
competidors de Roset. 

En termes generals, els resultats obtinguts per l’empresa són bons. El nivell de satisfacció és alt i l’empresa 
parteix d’un posicionament que li és favorable. Malgrat això l’elevada competència del sector, en especial del 
sector on-line, la situació de crisi i el canvi d’hàbits del consumidors poden disminuir la seva rendibilitat. 
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Vaig escollir de fer aquest treball perquè l’esforç de dur-lo a terme m’ajudés d’alguna manera a conèixer millor 
el negoci familiar del que m’ocupo. Sovint als negocis de petit format com el nostre ens resulta inviable 
accedir a costosos estudis de mercat, de manera, que en la majoria de casos s’acaba treballant des de la 
intuïció, el compromís i l’experiència.  

Amb aquest treball espero haver sembrat les bases per al desenvolupament d’una cultura analítica a 
l’empresa, que em permetin continuar bregant entre les dificultats i l’elevada competència del sector. Amb la 
intenció de que els petits negocis com el nostre, no acabin per desaparèixer de la fesomia de les ciutats.  

Tampoc voldria acabar aquest treball sense agrair el suport que he rebut durant tot aquest temps de la meva 
família, en especial del meu home i dels meus fills. A més, voldria agrair l’elevat grau de compromís del tutor 
d’aquest projecte, en Rafael Currás, que m’ha guiat durant tot aquest temps, amb suggeriments i respostes 
entre línies. També als professors del màster d’Intel·ligència de Negoci i Big Data de la UOC, en Jordi Conesa 
i l’Enrique Rodríguez, per les seves explicacions i el seu temps. 

Finalment, també voldria mencionar la bona disposició dels clients de l’empresa Roset, que s’han sotmès de 
bona voluntat tant les enquestes, com a les focus group i sense els quals aquest projecte no haguera estat 
possible. A tots, sincerament moltes gràcies! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 65 | 98 
 

 

Idescat (2016). El municipi en xifres. [en línia]. <http://www.idescat.cat/emex/?id=081022#h8000000> 
[Consulta: 19 març 2017] 
 
Victor Mayer-Schönberger; Kenneth Cukier (2013). Big Data. La revolución de los datos masivos. 
Traducció d’Antonio Iriarte. Madrid: Turner Publicaciones, 2013. ISBN 978-84-15832-10-2. 

 
Charles F. Hofacker et al. (1984). Big data and Consumer behavior: imminent opportunities. [en línia].  
< http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JCM-04-2015-1399?journalCode=jcm > [Consulta: 19 març 
2017] 

 
Charles G. Jobs et al. (2016). How Marketing Organizations can benefit from Big Data Advertising Analytics. 
[en línia].< https://www.questia.com/library/journal/1P3-4119129601/how-marketing-organizations-can-benefit-
from-big-data> [Consulta: 19 març 2017] 

 
Dag Oivind Madsen; Tonny Stenheim (2016). Big Data viewed through the lens of management fashion 
theory. [en línia].< https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2761290> [Consulta: 19 març 2017] 

 
José L. Gómez; Jordi Conesa i Caralt (2015). Introducción al Big Data. [en línia]. 
<http://cataleg.uoc.edu/record=b1057601~S1%2Acat>[Consulta: 19 març 2017] 

 
Rebecca  Shockley; Keith Mercier (2017). Analytics: The real-world use a big data in retail. [en línia]. 
<https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/big-data-retail/> [Consulta: 19 març 2017] 

 
Bernard Marr (2016). Big data: A game changer in the retail sector. [en línia]. 
<http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/11/10/big-data-a-game-changer-in-the-retail-
sector/#4dddd71e678a> [Consulta: 19 març 2017] 

 
John Terra (2015). How big data is revolutionizing retail. [en línia]. 
<http://i2mag.com/how-big-data-is-revolutionizing-retail-case-study/>[Consulta: 19 març 2017] 

 
Michael Minelli et al. (2013). Big Data, Big Analytics: Emerging Business Intelligence and Analytic Trends for 
Today's Businesses. [en línia]  
< http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118562260 >[Consulta: 19 març 2017] 

 
TC Group Solutions (2016). Informe Big data sobre el comportamiento del consumidor 2015. [en línia] 
<http://www.tcgroupsolutions.com/es/noticias/>[Consulta: 19 març 2017] 
 
Amy Blitz (2016). Beset by the digital revolution successful retailers embrace technology that enhances 
customer value. [en línia] < http://0-www.emeraldinsight.com.cataleg.uoc.edu/doi/full/10.1108/SL-09-2016-
0073 >[Consulta: 19 març 2017] 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 66 | 98 
 

 

Annex 1 
Informació base de Kelvin Retail del Banc de Sabadell 
Comparativa gènere 
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Comparativa edat 
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Comparativa nivell de renda 
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Comparativa perfil digital 
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Comparativa de vendes 
 

 
 
 
Comparativa de vendes per hora 
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Comparativa de vendes per dia  
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Comparativa quota de mercat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 80 | 98 
 

Comparativa clients nous / recurrents 
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Comparativa de fidelització 
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Comparativa de freqüència de compra 
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Comparativa empresa objecte estudi / sector / sector on-line 
 
Novembre de 2016 
Rambla 
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Desembre 2016 
Rambla  
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Gener 2017 
Rambla 
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Febrer 2017 
Rambla 
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Març 2017 
Rambla  
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Annex 2 
Informació base de Commercia Box de La Caixa 
 
Rambla 
Últims 6 mesos 
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Roser 
Últims 6 mesos 
 

 
 



 

 97 | 98 
 

 
 

 



 

 98 | 98 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


