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ANÁLISE E DIAGNÓSTICO

O análise da situación require reunir abundante información que servirá de base para

establecer un diagnóstico. É importante que a información, como xa comentamos, sexa

actual, veraz, clara, precisa e comprobable. Sempre que os datos proveñan dunha fonte

externa debe citarse a súa procedencia.

Un erro frecuente dos plans de empresa e o exceso de información, que implica pouca

claridade e perda de relevancia da información. Temos que ser conscientes de que imos

manexar moita información, e debemos ser moi coidadosos seleccionando só aquela que

resulta relevante para o noso proxecto.

Nesta fase de análise diagnóstico podemos ir recopilando información, tomando notas e

facendo esquemas, pero non debemos redactar nada definitivo ata que teñamos unha

visión de conxunto e sexamos quen de seleccionar a información mais importante para o

noso proxecto. Ainda así, é posible que na fase de elaboración das políticas do producto,

o precio, a distribución e a comunicación, teñamos que revisar algunha información da

fase do análise.

As fontes de información que imos utilizar poden ser primarias ou secundarias.

Por fontes primarias enténdense aquelas que achegan información de primeira man,

aplicando as distintas técnicas de investigación existentes.

Entre as fontes de información primaria están os grupos de discusión, a entrevista en

profundidade, a observación directa, a técnica do cliente misterioso e a enquisa1.

As fontes secundarias son aquelas que se extraen de organismos públicos, asociacións

profesionais ou outras institucións. Non é doado precisar cales son as fontes de

información a utilizar , porque estas dependerán moito do sector no que está a empresa.

Entre as fontes secundarias están os institutos de estatística, as asociacións profesionais,

os estudos de entidades financeiras, as bases de datos que suministran información de

empresas ou as guías de oportunidades de negocio de BIC Galicia

1 Podes atopar información sobre estas técnicas no documento “Como facer un estudio de mercado” que
atoparés na web de BIBGalicia, www.bicgalicia.org, no apartado de recursos de información.
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1. Análise do entorno xeral

Cada proxecto deberá determinar cal é a información que lle interesa sobre o entorno

xeral da empresa. Nos imos plantexar os apartados dun estudo completo, e cada un debe

determinar cales destes apartados son aplicables a súa empresa.

Unha análise completa do entorno xeral tería que recoller información dos seguintes

apartados:

 Factores físicos e naturais
Debemos recoller información sobre os recursos naturais, condicións climáticas,
infraestructuras, características xeográficas da área, medioambiente......

 Factores económicos
Indicadores da situación económica: PIB, emprego, inflacción, tipos de interés.
É conveniente mirar a tendencia e non un dato concreto.

 Factores demográficos
Tamaño da poboación, distribución, natalidade, mortalidade, nupcialidade,
esperanza de vida, fluxos migratorios. É conveniente mirar a tendencia mais que
un dato concreto.

 Factores socioculturais
Actitudes, valores, crencias, tradicións.

 Factores legais e políticos
Política económica, política social, política laboral, dereitos do consumidor e en
xeral calquer regulación legal que teña ou poida tr no futuro influencia na nosa
idea de negocio.

 Factores tecnolóxicos
Novos materiales, evolución das técnicas de producción, novas tecnoloxías
dispoñibles, I+D+i

O ámbito desta análise dependerá da área de influencia da nosa empresa. Na maior parte

dos casos este ámbito será como moito provincial, pero ainda así, conven unha

comparación cos datos de áreas mais amplias porque estas poden marcarnos unha

tendencia.

É conveniente que os datos se presenten en táboas ou gráficos acompañados dun

pequeno comentario de interpretación que sexa claro e concreto. Debemos presentar os

datos de maneira que estes falen por sí mesmos e nos leven de xeito coherente ás

conclusións.
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Para a recollida de datos do entorno xeral, podemos utilizar, entre outras, as seguintes

fontes de información:

 Instituto nacional de estatística: www.ine.es

 Instituto galego de estatística: www.ige.xunta.es

 Servizos de estudos de institucións financeiras. Por exemplo o anuario

económico de España 2012 de “Lacaixa” que presenta abundantes datos a nivel

municipal.

 Centro de investigaciones sociológicas. www.cis.es

 Ministerio de economía y hacienda. www.mineco.es/portal

 Ministerio de trabajo y asuntos sociales. www.mtas.es

 Guías de actividade do BIC Galicia. http://guias.bicgalicia.es

2. Análise do entorno específico

A información analizada no apartado anterior pode ter influencia no mercado da

empresa, e polo tanto haberá que tela en conta para detectar as oportunidades e as

amenazas. Pero a análise do entorno específico vainos describir o campo de actuación

da empresa: o mercado no que ten que vender, os clientes aos que queremos chegar, a

situación da competencia e calquer outro factor que poida influir no mercado.

Despois de analizar a situación do entorno xeral e o entorno específico teremos que ser

capaces de determinar as oportunidades e as amenazas que presenta e, por comparación

coa competencia, as fortalezas e debilidades da empresa.

Este diagnóstico é o marco no que se toman todas as decisións estratéxicas da empresa.

O plan de marketing vai ser o resultado desas decisións sobre obxectivos a acadar,

productos, precios, distribución e comunicación.
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2.1 Radiografía do sector

A radiografía do sector ao que pertence a nosa empresa debe facerse tanto dende a

prespectiva dos productos ou servizos que ofrecen esas empresas como dende o punto

de vista xeográfico, centrándonos no ámbito territorial da nosa zona de influencia. A

referencia a nivel nacional pode ser de utilidade, pero ainda máis útil será descender a

nivel de comunidade autónoma, a nivel de provincia ou incluso comarcal ou local.

Analizar o sector supón recoller información sobre:

 As empresas que o integran

 Distribución xeográfica

 Grao de concentración

 Grao de madurez

 Grao de competencia

 Cifras medias de facturación

 Rendabilidade do sector

 Situación tecnolóxica

 Altas e baixas de empresas no sector

 Perspectivas de evolución

Para a recollida de datos do sector, podemos utilizar, entre outras, as seguintes fontes de

información:

INE/Servicios/Encuestas globales del sector servicios/ Encuesta anual de
servicios/Ultimo dato publicado/Principales magnitudes por clase de variable y
subsectores de actividad (tabla 3.1)
Número de empresas, volumen de negocio, personal ocupado (media anual)

 INE/Economía/Empresas/Directorio central de empresas/Serie 1999-2012
Número de empresas y/o número de locales

 Asociacións sectoriais

 Cámaras de comercio. www.camerdata.es
É gratuita a consulta da base de datos de empresas españolas

 Servizos de estudos de institucións financieras
 Guías de actividade do BIC Galicia. http://guias.bicgalicia.es
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2.2 Análise do mercado e os clientes

Dende o punto de vista do marketing o mercado é o conxunto de persoas ou empresas

dispostas a adquirir un producto ou servizo para satisfacer as súas necesidades e

desexos. Tratase dun concepto cuantificable e cunha dinámica propia. O mercado ten un

tamaño, un comportamento, unha evolución.

O mercado é a suma dos clientes ou usuarios que o forman. Estes clientes terán un perfil

determinado, uns rasgos comúns, uns patróns de conducta e, ademais, formarán

segmentos con arreglo a criterios como o poder adquisitivo, a idade, o nivel académico

ou os hábitos de consumo.

Para presentar a información de xeito ordenado, podemos dividir o análise do mercado e

os clientes nos seguintes apartados:

 Tamaño e tipo de mercado

Tanto en unidades físicas como monetarias, con valores desagregados ata o nivel

do ámbito de influencia da nosa empresa.

Conseguir datos do mercado non resulta doado, podemos obter datos a nivel

nacional, pero resulta máis complicado a niveis máis desagregados.

Probablemente teremos que facer algún tipo de extrapolación a partir de datos do

INE, de asociacións relacionadas co sector ou do servizo de datos ARDAN.

Cando falamos de tipo de mercado facemos referencia ao grao de

desenvolvemento do mesmo. Son moi diferentes, por exemplo, un mercado

maduro e un mercado en plena fase de expansión. Para analizar este extremo hai

que fixarse na fase de desenvolvemento dos productos ou servizos que hai no

mercado. Nos mercados en fase de expansión será máis doado tanto alcanzar

unha cuota de mercado como innovar con novos productos ou servizos. Sen

embargo nos mercados maduros será importante a concentración en

determinados segmentos e a especialización que nos diferencia da competencia.

Esta información, polo tanto, é importante para definir as estratexias da empresa.
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 Evolución e potencial do mercado

Para determinar a  evolución do mercado teremos que mirar a tendencia das súas

cifras e facer a previsión do comportamento que se espera no futuro. O potencial

do mercado virá marcado por estas previsións, que dependerán en parte da fase

de desenvolvemento que analizamos no apartado anterior.

 Estacionalidade do mercado

Existen numerosos productos ou servizos cun consumo non continuo, senón que

cambia ao longo do ano. Exemplos desta estacionalidade é o mercado dos

xelados ou o do turismo de praia.

A estacionalidade é unha das amenazas destas empresas, e ser conscentes deste

feito permitirá planificar para afrontar esta amenaza e tratar de reducir a

estacionalidade.

 Enquisa de mercado

A enquisa de mercado é un tipo de investigación comercial que consiste na

recollida directa de datos a través dun formulario, para o seu posterior

tratamento e informe de conclusións.

A enquisa vaise converter nun importante complemento da información recollida

a través de fontes secundarias como as asociacións sectoriais e profesionais, as

cámaras de comercio, os organismos públicos ou servizos de estudos de

entidades financeiras.

A análise combinada destas dúas fontes vainos permitir diagnosticar a situación

actual do mercado, dos clientes e da competencia.

Podemos atopar información sobre a elaboración da enquisa de mercado en

manuais sobre investigación comercial ou en internet, por exemplo en:

http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml

ou en:

http://www.emprendedores.es/var/em/storage/original/application/em110_09.pdf
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Para a elaboración da enquisa de mercado pasaremos polas seguintes fases:

o Estudiar previamente o mercado

o Definir os obxetivos da enquisa

o Acotar e definir as características da poboación a estudar

o Seleccionar a mostra

o Elaborar o cuestionario da enquisa

o Depurar o cuestionario da enquisa

o Recoller os datos

o Analizar os datos

o Realizar o informe de conclusións

O estudo previo vai consistir na consulta de diversas fontes secundarias para

facer unha primeira aproximación á situación do mercado. Unha vez analizada

esta información estaremos en situación de pasar á seguinte fase, delimitando os

obxectivos da enquisa de mercado.

Para elaborar a enquisa é fundamental delimitar con claridade (e por escrito) os

obxectivos que perseguimos. Canto máis precisos sexamos na definición destes

obxectivos máis doado será elaborar o cuestionario da enquisa.

Calquer enquisa de mercado ten como obxectivo adquirir coñecementos sobre o

mercado, pero temos que facer un esforzo por concretar. Os obxectivos

dependerán da información obtida no estudo previo, facendo que a enquisa sexa

útil para complementar ou para confirmar esta información.

Poden ser exemplos de obxectivos: coñecer o perfil sociocultural dos clientes,

coñecer segmentos de mercado non cubertos, coñecer a opinión dos clientes

sobre o precio do producto, coñecer a opinión sobre a presentación do producto,

coñecer as motivacións de compra, etc.

A poboación da enquisa está formada por todo-los individuos (clientes) que

conforman o mercado. Hai que entender a poboación en concepto amplo, no que

non só están incluidos os posibles usuarios do producto ou servizo senón tamén

outroas persoas que poden intervir no proceso de compra. Por exemplo, se

pretendemos facer unha enquisa de mercado sobre residencias de estudiantes,
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non só nos interesan os estudiantes, senón tamén os pais posto que eles

interveñen no proceso de compra.

Xa que a poboación a estudar pode ser un grupo moi amplo, non resulta posible

facer unha enquisa a todo o grupo. O que se fai é seleccionar unha mostra

representativa da poboación. A selección da mostra é unha fase fundamental

para a fiabilidade da enquisa. Teremos que determinar nesta fase a amplitude e

os criterios de selección da mostra.

Un cuestionario ben feito vainos facilitar a recollida de datos e o posterior

tratamento dos mesmos. Existen diferentes tipos de cuestionarios según o tipo de

respostas que se ofrecen no mesmo. As respostas poden ser Si/No, pechadas do

tipo a,b,c.. ou abertas. Por suposto, as respostas abertas implican despois maior

dificultade para o seu tratamento.

En calquera caso debemos esforzarnos en elaborar un cuestionario sinxelo, que

calquera poida entender, e concreto, que as preguntas estén orientadas á

consecución dos obxectivos plantexados.

Dada a relevancia do cuestionario para o resultado final da enquisa, é

imprescindible depuralo ata que esteamos seguros de que se entende con

facilidade e non da lugar a dúbidas. A maneira de depurar un cuestionario é por

medio da pre-enquisa, esta é unha enquisa previa que se fai a poucos individuos

coa finalidade de detectar os erros e proceder a súa correción.

Unha vez recollidos os datos, e como paso previo a súa análise, debemos

tabulalos, isto é, debemos organizalos en táboas resumen para proceder ao

análise estatístico. Podemos distinguir dous tipos de tabulación: a tabulación

simple e a cruzada, na que interven máis dunha variable, por exemplo sexo e

idade.

A última fase da enquisa de mercado será o informe de conclusións. Este

informe debe dar resposta aos obxectivos da enquisa. Neste informe resultan de

utilidade as representacións gráficas, que permiten dunha ollada facerse unha

idea clara das conclusións.
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No noso modelo de plan de empresa as conclusións máis relevantes do informe

da enquisa de mercado, xunto coas conclusións do estudo previo de mercado

realizado a través da consulta de fontes secundarias, vanse presentar nos

apartados de descripción e análise dos clientes, segmentos de mercado e análise

da competencia.

O informe completo da enquisa vaise presentar como un apartado do Anexo I do

plan de empresa.

 Descripción e análise dos clientes.

Neste apartado se presentan as características dos clientes en base aos datos da

enquisa de mercado e outras informacións de fontes externas. Resulta

imprescindible coñecer o funcionamento e a composición do mercado, así como

os hábitos de compra e as características que describen aos clientes.

En particular, debemos tratar de dar resposta ás seguintes cuestións:

o ¿Cómo é o proceso de compra?
Debemos identificar as diferentes figuras que poden participar no proceso:
 Prescriptor. É a persoa que ten influencia na decisión de compra.
 Comprador. A persoa que realiza a compra, aínda que non utilize o

producto/servizo.
 Pagador
 Usuario. A persoa que finalmente fai uso do producto/servizo.

O coñecemento do proceso de compra é importante tanto para a
definición comercial do producto como para a planificación do marketing
de comunicación.

o Cal é a idade dos clientes?
o ¿Cal é o sexo dos clientes?
o ¿Hábitos no tempo de lecer, no traballo, na alimentación, etc.?
o ¿Poder adquisitivo?
o ¿Nivel educativo?
o ¿Necesidades e desexos que quere satisfacer co producto/servizo?
o ¿Qué riscos ou inconvenientes percibe na utilización do producto/servizo?
o ¿Qué vantaxes e inconvenientes atopa nos productos da competencia?
o ¿Ten fidelidade á marca e/ou ao producto?
o ¿Cal é a frecuencia de compra?
o ¿Cal é o tamaño da compra?
o ¿Cando se realiza a compra?
o ¿Dónde realiza a compra?
o ¿Cómo se realiza o pago da compra?
Se os clientes son empresas tamen debemos averiguar:

o ¿Cal é o tamaño da empresa?
o ¿Qué criterios utiliza para valorar os productos?
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 Segmentos de mercado

Chegados a este punto xa temos unha idea bastante precisa de cómo é o mercado

no que temos que vender e como son os clientes que forman este mercado.

Posiblemente estemos a falar dun mercado amplo, formado por clientes con

características, necesidades e desexos bastante diferentes.

Resulta moi difícil, e ás veces ata contraproducente, sobre todo para unha

empresa nova, tratar de chegar a todo-los clientes que forman o mercado.

Normalmente, resulta moito máis eficaz concentrar os nosos esforzos nun

determinado grupo de clientes, ofrecendo un producto ou gama de productos que

satisfaga realmente as súas necesidades e nos diferencie da competencia.

Segmentar un mercado é precisamente agrupar aos clientes en grupos similares

en función das súas necesidades e os seus hábitos, de forma que poidamos

establecer estratexias específicas para un ou varios destes grupos.

Para segmentar un mercado debemos:

1º  Elexir os criterios de segmentación.

2º  Definir os segmentos de mercado que se derivan dos criterios elexidos.

3º  Elexir o segmento ou segmentos de mercado ao que nos imos dirixir; estes

serán os nosos clientes obxectivo.

4º Definir claramente as necesidades dos clientes do noso segmento.

Existen diferentes criterios para segmentar un mercado, e a elección dun

determinado criterio vai condicionar todas as decisións posteriores. Entre os

criterios máis comúns para segmentar están:

o Xeográficos: país, rexión, localidade, climatoloxía, zona rural, zona

urbana, nivel de desenvolvemento, etc.

o Demográficos: idade, sexo, estado civil, número de fillos, etc.

o Socioeconómicos: poder adquisitivo, clase social, profesión, estudios.

o Específicos do producto: tamaño, precio, prestacións, nivel de gasto

no producto, uso do producto, tamaño das compras, frecuencia das

compras etc.

o Tipo de comprador: empresa ou usuario final.
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o Canal de distribución: grandes superficies, pequenas tendas, tendas

multimarca ou monomarca etc.

o No caso de que os clientes sexan empresas podemos engadir os

criterios: tamaño da empresa, sector económico, nivel tecnolóxico,

etc.

Pode acontecer que a utilización dun único criterio non defina ben os segmentos

do mercado e necesitemos a combinación de máis dun criterio. Por exemplo

podemos utilizar como primeiro criterio o uso que o cliente fai do producto, e

como segundo criterio a idade do cliente. A combinación de máis dun criterio

vai implicar unha mellor definición do segmento e, en consecuencia, poderemos

realizar unha oferta máis específica para ese grupo. Hai que ter coidado en

definir uns segmentos que sexan viables. De nada serve moita precisión na

definición dos segmentos se estes son tan pequenos que non son viables

económicamente.

Unha vez elexido o criterio ou criterios de segmentación debemos identificar os

diferentes segmentos, cales son as súas necesidades, os seus hábitos de compra,

a frecuencia de compra, as súas preferencias, etc.. Se é posible tamén debemos

cuantifica-los segmentos: ¿cantos clientes compoñen cada segmento?, ¿cal é o

volumen de negocio de cada segmento?.

Agora que xa coñecemos os segmentos de mercado e as súas características,

debemos elexir o segmento ou segmentos aos que queremos dirixirnos. Todas as

estratexias de marketing son dependentes desta decisión. Tres son as estratexias

posibles según os segmentos elexidos: estratexia indiferenciada: o mesmo

producto para todo-los segmentos; estratexia diferenciada: diferentes productos

para diferentes segmentos; estratexia concentrada: elexir un ou poucos

segmentos e concentrarnos neles.

A estratexia concentrada pode resultar a máis adecuada para unha nova empresa,

porque permite dirixir os nosos esforzos a un pequeno grupo e evita a dispersión.

A maior vantaxe competitiva será localizar un segmento de mercado que a

competencia ten desatendido.
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2.3 Análise da competencia

Definimos a competencia como o conxunto de empresas que ofrecen productos ou

servizos que satisfacen as mesmas necesidades que os nosos e que, polo tanto, teñen os

mesmos clientes potenciais.

O estudo da competencia permitenos establecer por comparación as fortalezas e as

debilidades da nosa empresa.

No estudo da competencia imos diferenciar dous apartados:

a. Identificación da competencia

Debemos identificar aos competidores na nosa zona de influencia, pero non só

os competidores actuais, senón tamén os potenciais e os que venden productos

que poden ser substitutivos do noso. Tamén o grao de competencia e as

entradas e saídas de competidores no mercado

b. Valoración da competencia

Neste apartado faremos un estudo máis preciso dos competidores, tratando de

aportar de cada un deles os seguintes datos:

o Gama de productos

o Precios e condicións de venda

o Segmentos aos que se dirixe

o Cuota de mercado

o Calidade e servizo

o Imaxe no mercado

o Fortalezas e debilidades

Para a recollida de datos do mercado e da competencia podemos utilizar, entre

outras, as seguintes fontes de información:

 INE/Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida/Encuesta de presupuestos
familiares/Resultado detallado (gasto)/Ir
Gasto total y gasto medio por persona por códigos de 5 dígitos(tabla 1.10)

 Cámaras de comercio. www.camerdata.es
É gratuita a consulta da base de datos de empresas españolas

 Base de datos de Ardan: www.ardan.es
É gratuita a búsqueda na súa base de datos de empresas con só darse de alta.
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 Base de datos de einforma: www.einforma.es
É gratuita a búsqueda na súa base de datos de empresas e ademais con só darse
de alta teremos dereito a 5 informes comerciais gratuitos

 Búsqueda de empresas con Google maps: http://maps.google.es
Localiza as empresas nunha determinada zona. Pode ser interesante para
localizar a competencia.

 Búsqueda de empresas nas páxinas amarillas: http://paginas-amarillas.ya.com/
Localiza as empresas nunha determinada zona, permite búsqueda por
actividades e tamen por nomes.

 Guías de actividade do BIC Galicia. http://guias.bicgalicia.es

 Asociacións sectoriais

 Servizos de estudos de institucións financieras

3. Análise DAFO

A análise DAFO xa foi desenvolvida no apartado de maduración da idea. Chegados a

este punto, contamos con mais información que cando elaboramos o DAFO por tanto

conven revisalo e facer os cambios que estimemos oportunos. Hai que ter en conta que o

DAFO ven a ser un diagnóstico xeral consecuencia do proceso de análise anterior e

determinará o plan de marketing da empresa, os seus obxectivos e as estratexias para

alcanzalos.

O método de traballo podería ser:

1º  Organizar toda a información para o análise recollida ata o momento segundo

os apartados detallados. Teremos recollido moita información que non imos

utilizar, polo tanto seremos coidadosos en reflectir só a información

relevante posto que o exceso de información pode enturbiar a toma de

decisións.

Esta información será máis manexable se a resumimos en táboas ou gráficos.

2º  Partindo da análise DAFO realizada no apartado de maduración da idea

repetiremos o proceso e coa información que agora temos definiremos as

fortalezas, debilidades, oportunidades e amenazas.


