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  Solucions orientatives 
 
 

“MTS. Move to Slow Fashion” 
 

 
 

 
Preguntes 
 

1. Pensant en una dona de mitjana edat, fan de la moda i seguidora de blogueres de tendències, 
descriu el procés  de decisió de compra per a un vestit i complements a conjunt que vol estrenar 
en un sopar de trobada d’excompanys de facultat. Atès que disposa de temps limitat realitzarà la 
compra online.  
Descriu detalladament les fases que intervindrien en el seu procés de compra i identifica com és el 
seu grau d'implicació en la compra. 
 
Tots els consumidors, de manera més o menys conscients, prenen decisions i segueixen un procés de 
compra que pot ser analitzat i desglossat en diverses fases seqüencials.  
 
Aquest procés de decisió de compra s'allargarà més o menys, o fins i tot es saltarà algunes fases, en 
funció del grau d'implicació amb el producte. En decisions de compra més senzilles i freqüents, el procés 
de compra es simplifica i és possible que no es produeixin algunes fases –que no es busqui informació ni 
que es compari alternatives– o es succeeixin més ràpidament. En canvi, si la implicació en la compra és 
major el procés de compra durarà més temps i segurament passarà per totes les etapes. 
 
Podem desenvolupar el procés de compra de la situació plantejada en la pregunta com:   
 
− Reconeixement de la necessitat: Una excompanya de facultat amb la que manté certa relació, 

l’informa que s'està organitzant un sopar de trobada d’excompanys. Ana (posem per nom a la dona) 
sent nostàlgia i curiositat per saber que és de la vida d'uns altres dels seus companys de facultat i 
decideix acudir al sopar. Per a aquesta ocasió especial Ana vol causar bona impressió, així que, com 
a fan de la moda que és, decideix que estrenarà un conjunt per a l'ocasió.  
En aquesta fase Ana sent una necessitat psicològica (gratificació personal) motivada per un estímul 
intern (anar a la moda). 
 

− Cerca d'informació: Entre el treball i la família, Ana no disposa de molt temps. De trajecte a l'oficina 
va buscant inspiració en internet des del seu smartphone. En un bloc de moda que sol consultar, 
localitza una entrada que presenta tendències de MTS. Li encaixen els seus looks! i també valora el 
seu compromís de sostenibilitat.  
En aquesta fase Ana realitza una cerca externa d'informació. 
 

− Avaluació de les alternatives: Navegant per la web de MTS, observa que és una botiga de dóna 
online, la qual cosa li va d'allò més bé. El menú web és clar i ben estructurat, amb fotos grans que li 
permeten veure bé els acabats i qualitats i incorporen una detallada descripció del producte, a més 
faciliten suggeriments per combinar. 
Realitza una preselecció de les marques que més encaixen al seu estil. Dubte entre diferents vestits, 
avalua les diferents opcions de forma individual, valorant algun complement que li vaja a conjunt i 
considerant l'ús que donaria a la penyora després d'aquest sopar, doncs els preus no són de fast 
fashion.  
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− Decisió de compra: Pren la decisió de comprar un vestit negre d'Andrea Martínez que s'adapta 

perfectament a  el seu estil i molt versàtil tant per anar arreglat com per un look més informal, segons 
es combini. A més considera que el preu és correcte donada la qualitat de la penyora i de tractar-se 
d'una penyora gairebé exclusiva, doncs observa que es confecciona en un taller local en produccions 
molt petites (regles de decisió compensatòries). Per complementar un collaret que li donarà un toc de 
color.  

 

 
 
− Experiència poscompra: Rep el vestit i el collaret. Considera que la qualitat del teixit és bona i el tall 

li encaixa, està ben dissenyat. El collaret li dóna aquest toc de color que desitjava.  
El dia del sopar diverses companyes es fixen en el seu look i li pregunten on ha comprat el vestit, 
complaent explica la seva experiència de compra en MTS i la filosofia d'aquesta botiga online. 
Amb tot realitza una valoració de la decisió de compra presa. Es sent satisfeta amb la compra i veure 
que el seu conjunt ha causat una bona impressió com esperava. A més, es sent orgullosa d'haver 
realitzat una compra sostenible i haver descobert que la botiga MTS li garanteix peces de qualitat, 
amb un estil molt actual i que promocionen a dissenyadors locals.  
Ana ha pres consciència de la moda sostenible i que és una opció en auge, molt probablement 
repetirà la seva experiència i la recomanarà a persones del seu entorn proper. 

 
La ‘implicació del consumidor en el procés de compra es refereix al grau d'atenció particular que aquest 
destina a l'acte de compra, que depèn de la importància que atribueix al producte. En compres amb un 
grau elevat d'implicació es considera una resolució extensa de problemes, doncs es produeix una 
major deliberació i avaluació d'opcions anteriors a la decisió de compra i una forta reacció afectiva. En 
general, es corresponen a compres de productes cars, complexos o que comporten un risc important. 
En canvi, en les compres amb un baix grau d'implicació s'ajusten a una resolució limitada de 
problemes. És habitual que siguin compres més ràpides i que els consumidors dediquin escassa atenció 
a buscar informació i mostrin un baix nivell afectiu cap al procés. En general, es corresponen a compres 
de productes barats o molt diferenciats. 
 
En el cas d'Ana la seva implicació és elevada, doncs li atorga molt valor a la impressió que pugui causar 
en el sopar i creu incórrer en un risc important si s'equivoca amb el look. Molt probablement Ana valorarà 
detingudament les opcions i els atributs dels vestits i integrarà al final del procés la seva experiència amb 
la marca al seu “catàleg de referències”.  

2. a) Identifica des del punt de vista del màrqueting, quin tipus de resultat poscompra seria el més 
rellevant per a un jove que fa per primera vegada  una compra en MTS recomanat per un company 
de treball.  
 
La compra no marca la fi del procés de decisió del consumidor,  sinó que continua fins que el consumidor 
usa el producte i avalua la seva decisió. En realitzar per primera vegada la compra d'una penyora de roba 
en MTS, posem per al cas una dessuadora, el jove va a tenir una experiència poscompra, en la que 
experimentarà una sèrie d'emocions i es formarà percepcions i actituds sobre la nova marca.  
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Aquesta experiència constituirà un procés d'aprenentatge per al jove. Amb la informació adquirida per l'ús 
de la dessuadora actualitzarà els seus coneixements i preferències a les que recorrerà en una futura de 
decisió de compra. 
 
Existeixen quatre tipus de resultats poscompra que mereixen atenció en màrqueting: la dissonància 
cognitiva, la satisfacció, la lleialtat i la comunicació boca a orella negativa. 
 
En el nostre cas, podem considerar la satisfacció com el resultat poscompra que amb major probabilitat 
experimentaria el jove. MTS fa una cuidada selecció de marques i garanteix penyores de bona qualitat, 
per tant la consideració per part del jove serà segurament positiva, és a dir, la dessuadora respondrà a les 
expectatives prèvies que s'havia format de la penyora.  
 
Sovint, un resultat de satisfacció del consumidor per la compra d'un producte sol tenir com a 
conseqüència una alta intenció de compra i lleialtat a la marca. En el nostre cas, és possible que el jove, 
satisfet, acudeixi habitualment a consultar la web de MTS a la recerca de novetats o quan precisi alguna 
penyora especial. Però també és probable que el jove no segueixi aquesta conducta i no arribi a repetir 
una compra en MTS, ja que cerca constantment la novetat. 
En aquest aspecte són importants els esforços de les empreses a construir relacions amb els clients. 
Potser MTS, pensant en els seus clients més joves, podria considerar la possibilitat de crear una 
comunitat de marca en línia.  
 
b) MTS té la seva pròpia marca de roba. Identifica i justifica la situació de compra que ha de 
gestionar en relació als seus proveïdors de teixits per a la col·lecció Tardor/Hivern 2018.   
 
Primerament hem d'identificar que estem davant una compra industrial. MTS adquireix teixits per produir 
les peces de les seves col·leccions de roba. Els compradors industrials tenen característiques diferents 
als consumidors finals, resultant en unes decisions i situacions de compra també diferents. 
 
En la creació de roba, MTS manté la mateixa filosofia que per a la seva plataforma: sostenible, amb estil i 
de tendència. De moment, MTS es fixa com a objectius per a la producció de la seva marca pròpia  
aprofiten sobrants de teixits, no volen generar més producció de materials. És la seva particular forma de 
lluitar contra el malbaratament i el seu manifest de compromís amb la sostenibilitat.  
 
Davant aquesta situació, podem identificar dues situacions de MTS davant la compra de teixits: 
− Compra nova. Atès que MTS busca restes de metratge, és probable que sigui usual el sondeig a 

fabricants de teixits a la recerca de sobrants d'estoc i teixits que s'avinguin al disseny de la seva 
col·lecció, per la qual cosa es trobi en una situació de nova compra sovint. No conèixer al proveïdor ni 
tenir experiència prèvia amb els seus teixits, farà que MTS presti especial atenció en el procés i 
decisió de compra. 

− Compra directa. Per contra, pot donar-se que, sent difícil trobar proveïdors de teixits que respectin la 
seva mateixa filosofia (ecològics, de proximitat i/o ètics), MTS tingui ja confiança amb un proveïdor el 
qual  coneix bé la qualitat i característiques dels teixits que necessiten i acudeixi a aquest amb 
recurrència quan precisen de teixit per a una nova col·lecció. 

 
 

  
3. La influència de l'entorn és evident en el comportament del consumidor. Reflexiona per al cas de 

MTS sobre els principals factors (psicològics, socioculturals, situacionals) que són influents en el 
comportament del consumidor de moda sostenible. 
Utilitza la informació de l'enunciat i la de l'article “El nou consumidor del segle XXI, responsabilitat 
social i sostenibilitat” del Bloc d'Economia i Empresa per argumentar la teva resposta. 
 
Començarem analitzant els factors interns de l'individu, els quals, encara que interns, reben impactes 
importants per part de l'entorn.  
 
A continuació ens ocuparem dels factors pròpiament externs a l'individu (els més propis de l'entorn) com 
són els factors d'ordre social i cultural i les variables situacionals.  
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Factors psicològics 
 
Motivació 

La motivació és l’engranatge” que connecta les necessitats amb la seva satisfacció, impulsant a l'individu 
a l'acció. Si seguim la proposta de Maslow, la moda slow fashion entraria a formar part de la piràmide a 
partir del tercer i quart nivells, és a dir, per sentir-se part d'alguns grups socials i per ser reconeguts, els 
consumidors potser hagin d'utilitzar una forma de vestir concreta, on entraria el concepte de moda ètica i 
sostenible. A partir d'aquí entraríem en l’autorealització, on part de sentir-se a gust amb un mateix 
comportaria ser una persona social i èticament responsable. 
 
Percepció 

Una part de la població, és a dir un segment de consumidors, amb el pas del temps han arribat a la 
conclusió que l'economia ha de funcionar de forma ètica i respectuosa amb el medi ambient. És a dir, han 
seguit un procés de selecció, organització i interpretació dels diferents estímuls que els han anat arribant i 
que els ha portat a aquesta conclusió.  

Això implica que també aquesta forma de pensar l'han d'aplicar al món de la moda, és a dir, a la roba i 
complements que vesteixen. 
 
Aprenentatge 

Relacionat amb l'exposat anteriorment, la forma de pensar d'aquest grup de consumidors no ha sorgit de 
forma espontània, sinó que ha estat fruit d'un procés d'aprenentatge, és a dir, tant d'un canvi mental com 
d'un canvi en les seves actituds, valors i comportaments. Les informacions rebudes a través dels diferents 
mitjans de comunicació així com del seu entorn més immediat han influït en això.  
 
Actitut 

I també relacionat amb tot l'anterior, al llarg del temps els components cognitius, afectius i 
comportamentals que configuren l'actitut d'aquests consumidors ha canviat.  

A nivell cognitiu perquè les seves creences han canviat, des d'una posició d'indiferència cap a la 
sostenibilitat i l'ètica, a una postura més compromesa amb aquests aspectes. 

Afectivament han passat d'un estat també d'indiferència a un estat en què els productes respectuosos 
amb el medi ambient, amb l'ètica i amb la responsabilitat social criden la seva atenció i els creen 
emocions positives.  

Com a conseqüència, ha desenvolupat comportaments favorables a la compra d'aquests productes, és a 
dir, han passat a l'acció.  
 
 
Factors socioculturals 
 
La família 

És important aquí el concepte de cicle de vida familiar. Els consumidors d’slow fashion i de productes 
similars són persones joves o de mitjana edat. Els primers, si ja treballen, dediquen una part important del 
seu pressupost a l'oci i a la moda mentre que els segons, ja amb algun fill/a, poden transmetre la seva 
adscripció als productes sostenibles i socialment responsables als seus descendents.  
 
Els grups de referència 

Si ens centrem en el cas de la moda, és evident que el seu consum és visible, no es tracta d'un consum 
privat. Per tant, els esforços dels fabricants d’slow fashion han de centrar-se molt en el disseny, en la 
diferenciació. Difícilment un consumidor pot destriar si la roba que lleva posada el seu amic o amiga ha 
estat elaborada amb fibres naturals i amb tints respectuosos amb el medi ambient.  
La reflexió anterior és una reflexió general. Si el consumidor ja té com a grups de referència a persones 
socialment i mediambientalment conscienciades, l'esforç dels fabricants pot centrar-se en altres aspectes. 
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Els líders d'opinió 

En el cas que ens ocupa són determinants. Persones famoses o bé persones amb determinat prestigi en 
un àmbit concret poden ser uns fantàstics impulsors del consum d’slow fashion i de productes 
sostenibles. En aquest sentit, i sobretot entre la gent jove, les xarxes socials en Internet (amb els 
anomenats “influencers”) poden donar una gran embranzida a aquest tipus de productes.  
 
La classe social 

La classe social és el resultat de la conjunció d'una sèrie de factors com són els ingressos, l'educació, 
l'ocupació, l'estatus al que s'aspira, la participació en la comunitat o la classe social dels pares. Segons es 
desprèn de l'article publicat en el bloc “El nou consumidor del segle XXI, responsabilitat social i 
sostenibilitat” els consumidors socialment i mediambientalment responsables pertanyerien al que 
històricament s'ha cridat classe mitjana o mitjana-alta: un nivell raonable d'ingressos, elevats nivells 
d'educació, nivell mitjà-alt pel que a professió es refereix, etc.  
 
 
Factors situacionals 
 
El motiu de la compra 

El motiu influeix en la varietat de productes considerada i en les variables avaluades. És per això, que la 
compra d'alguns productes socialment i mediambientalment responsables serà diferent si es tracta per a 
ús propi o d'una altra persona, o bé per a una ocasió especial. Per exemple, en un grup de consumidors 
amb inquietuds sobre el medi ambient i sobre el comportament ètic de les empreses, vaig poder ser 
adequat en un aniversari regalar productes d'empreses que compleixin amb aquests paràmetres.  
 
El moment de la compra 

Aquí intervé la variable temps. Atès que el temps és en general escàs per a la majoria de consumidors, és 
important per a les empreses que estem considerant reduir els temps i els esforços de compra del 
consumidor. El comerç de proximitat, la venda online amb lliuraments ràpids poden ser bones solucions.  
 
El lloc de la compra 

Si es tracta de venda a través de botigues físiques, aquestes han d'adequar la seva estètica i el seu 
ambient en el cas de productes socialment i mediambientalment responsables. L'ús de materials naturals, 
un entorn agradable, un disseny energèticament eficient del local poden ser unes bones opcions, incloent 
el cas de la roba i complements slow fashion. També el personal ha d'estar implicat amb aquest tipus de 
producte, no podem contractar a qualsevol. No es tracta solament de conèixer el producte sinó també de 
“sentir-ho” com a propi.  

En el cas de la venda online, un bon disseny de la pàgina (una bona usabilitat) així com l'aportació de la 
informació necessària alhora que ben organitzada sobre els productes, com i on s'han fabricat, quins 
materials s'han utilitzat, etc., influiran positivament en la percepció del consumidor.  
 

 
 
4. La lleialtat a una marca és fonamental per a la supervivència de qualsevol empresa. Comenta com 

MTS crea valor per incrementar la lleialtat a la seva marca i com aquesta lleialtat es transforma en 
beneficis per a l'empresa.  

 
MTS posseeix una sèrie de característiques pròpies i realitza un conjunt d'accions que creen valor per al 
consumidor, la qual cosa ens condueix a incrementar la lleialtat a la marca per part del consumidor. Al 
cap i a la fi, tot això redunda en beneficis per a l'empresa:  

− Oferint una gran varietat de marques i productes, ja que són una plataforma online que aglutina a 
més de 55 marques. És a dir, un consumidor pot vestir-se completament comprant en MTS. 
 

− Venda online, la qual cosa redueix l'esforç del consumidor en desplaçaments. La recepció del 
producte és ràpida, per la qual cosa els temps d'espera també es redueixen.  
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− Ampliant la varietat de  productes, oferint noves categories com són la cosmètica, una línia editorial i 
una marca pròpia. A més, pensen afegir la línia de roba infantil. 

 
− Estricte procés de selecció de les marques, a més del seu seguiment.  

 
− La web de MTS és de fàcil ús. A més, cada producte proporciona una gran quantitat d'informació.  

 
− L'ús d'etiquetes per ajudar al client a trobar el que busca. 

  
− Ús de xarxes socials per comunicar-se amb el seu clients i amb potencials usuaris.  

 
− Iniciatives per reforçar la imatge de marca i el compromís amb els seus valors com: MTS recicla, 

producte solidari, etc.  
 
 
 
 
 

Fonts consultades: 
http://www.movestoslow.com/ 
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