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Els distintius d'Origen i de Qualitat són
conceptualment marques, és a dir, un símbol que el
consumidor reconeix com a garantia d'una seguretat i

qual¡tat referides, en aquest cas, a un tema tant
sensible com és el producte alimentari.

Peró, la importáncia d'un distintiu de referéncia és igual
per a tots els productes?

t-actitud de compra del consumidor en front dels produc-
tes agroalimentaris i de les seves marques és diferent en
funció del tipus de producte. Per poder fer estratégia i enten-
dre els seus comportaments es necessita una categoritza-
ció d'aliments basada en la percepció del consumidor.

Hi ha moltes classificacions basades en diferents crite-
ris, peró proposem una classificació de caire antropológic,
basada en la percepció que en té el consumidor, en la pre-
paració del producte alimentari final, ja llest per al consum.

Les categories proposades tenen en compte com es
presenten els aliments en el punt de venda, resultant-ne
les següents:

CATEGORIA 1: Productes alimentaris de base (agraris,
ramaders o de pesca) que el consumidor percep com a
ingredients o productes no transformats. Per exemple:
peix, carn, fruita, verdura, oli, arrós, mel, llet.
CATEGORIA 2: Productes alimentaris de base amb
una tecnologia de transformació. Per exemple: conser-
ves, congelats, embotits, formatge, iogurt.
CATEGORIA 3: Productes alimentaris transformats
preparats per al consum directe o bé amb una prepa-
ració culinária senzilla. Tenen un valor culinari afegit.
Per exemple: postres láctics, plats cuinats etc.
CATEGORIA 4: Productes amb un component de fun-
cionalitat per a la salut del consumidor. Per exemple:
productes enriquits amb calci, fibres, vitamines, etc.
CATEGORIA 5: Productes amb un valor social i a tra-
vés del qual es demostra un prestigi, un status. Per
exemple: vi, cava, licors, pernil Jabugo, etc.

Estudis realitzats demostren que el consumidor dóna
una gran importáncia al preu en els productes de les pri-
meres categories, mentre que a mesura que avanga en la
categoria de productes el consumidor preval més el valor
culinari, els valor técnics, la seguretat, la funcionalitat, el
valor social, en conjunt, doncs, una referéncia (marca) en
la qual tingui confianga i que l'hi asseguri la satisfacció de
totes les seves inquietuds. Els distintius d'Origen i de
Qualitat (DOQ) que vulguin escalar categories hauran d'a-
fegir a la percepció de producte senzill i de baix cost,
aquests esmentats conceptes. Vegeu gráfica 1.

Com qualsevol marca comercial, els distintius d'Origen
i Qualitat tenen com objectiu el seu reconeixement pels
consumidors, tenir notorietat i diferenciació.

La generalització de l'ús de signes distintius, si no per-
feccionen els mecanismes de control, podrien fer perdre la
forga del concepte I disminuir el valor informatiu per als
consumidors.
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El consumidor actual mostra dues tendéncies simultá-
nies I contradictóries en les estructures de consum ali-
mentari: per un costat, la manca de temps fa buscar pro-
ductes amb servei fácil i rápids de preparar, i, per l'altra,
quan es té temps, es va a un comportament sibarita
(mengem més fora de casa, valorem els productes de la
terra, la gastronomia). El consumidor está preocupat pels
aspectes de salut, de qualitat (higiénica, nutricional, sen-
sonal), de seguretat i d'origen dels aliments.

Es en aquest context de productes amb valor afegit on
s'haurien de posicionar els distintius d'Origen i Qualitat, no
en posicions de lluita per preu amb d'altres productes de
la mateixa categoria.

Es a través dels distintius d'Origen i Qualitat que fidelit-
zarem els consumidors en un mercat d'oferta, on podem
parlar de "guerra de quilocalories", ja que el nombre de
quilocalories diáries que podem ingerir és limitat, malgrat
en tinguem una renda elevada.

La metodologia BEIV (Brand Evaluation and l/lanagement
System) d'avaluació estratégica de productes amb marca o
distintius d'Origen i Qualitat, neix de la idea que un pro-
ducte amb marca és una identitat superior al producte
estándard (genéric, indiferenciat). Aquesta forqa está en la
marca perfectament suportada per dues forces: una d'imatge,
de comunicació, i l'altra dels aspectes técnics objectius que
percep el consumidor, com l'envás i l'embalatge, la facilitat de
preparació, la funcionalitat nutricional, el valor sensorial i de
manteniment d'aquestes característiques, etc. Aquestes
dues forces generaran un valor econdmic diferencial que el
consumidor estará disposat a pagar de més, per aquests pro-
ductes amb marca: la prima de preu.

La prima de preu que estará disposat a pagar el con-
sumidor en front d'un producte estándard o indiferenciat
vindrá donat per l'esforq de diferenciació tecnológic objec-
tivitzable per al consumidor i de diferenciació d'imatge.
Quan un producte no es diferencia, perd un dels seus
motius d'identitat I es transforma en un producte genéric,
ja que no és sols la comunicació que crea les marques o
els distintius d'Origen i Qualitat; el que identifica la verita-
ble marca és la millora permanent de la qualitat i de la uti-
litat del producte. La marca es mantindrá si aporta un veri-
table valor afegit i aquest es comunica al consumidor.
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La marca o el distintiu d'Origen i Qualitat perfecta
(simétric) estaria suportat per les dues forces globals d'i-
matge o comunicació i de valors técnics, mentre que les
marques o distintius d'Origen i Qualitat asimétrics només
estan suportats per una de les dues forces. Ens podríem
preguntar si pot funcionar un DOQ de manera asimétrica,
és a dir, sense tecnologia o innovació, o bé sense imatge
o comunicació. Podem dir que sí, peró a mitjá-llarg termini
es presentaran problemes de competéncia I estratégia
derivats del comportament normal del mercat. El posicio-
nament será feble,

A Catalunya i a Franga, la prima de preu que el consu-
midor está disposat a pagar de més per un producte amb
marca en les primeres categories és de l'ordre del 10% i

en les categories més altes del 20"k. Vegeu gráfica 1.

coNcLusroNs

Les conclusions que es van derivar de la jornada es
podrien agrupar en:

. Els distintius d'Origen I Qualitat són formes del con-
cepte general de marca, amb tota la complexitat que
aquesta representa

. Els principis generals a aplicar per donar a conéixer
els distintius d'Origen i Qualitat són els mateixos que
els de les marques

. Els productes agroalimentaris es poden classificar en
cinc categories, amb valor afegit creixent, segons la

Jornada ::.

percepció que en té el consumidor. Aquesta classifi-
cació ens permetrá fer estratégies de mercat.

. Els productes amb Distintius d'Origen i Qualitat haurien
de posicionar-se en la categoria 4 (suport a estudis
cientÍfics que poden reforqar el seu valor funcional) i

categoria 5 (relacions amb la gastronomia i valor social)
. No cal oblidar que el consumidor és la clau i ell deci-

deix si compra. Observem uns canvis en els hábits
alimentaris que poden beneficiar els distintius
d'Origen i Qualitat .

. El consumidor ha de percebre amb claredat el valor
afegit I la diferenciació. S'han de comunicar aquests
valors adequadament.

. Una bona estratégia dels distintius d'Origen i Qualitat
ens hauria de portar a la simetria (d'imatge i valor tec-
nológic) percebudes pel consumidor.

.l-atomització I la dimensió individual del sector produc-
tiu hauria de facilitar la creació dels distintius d'Origen i

Qualitat davant la dificultat de la creació de marques, i

desenvolupar el concepte de productes amb distintius
d'Origen i Qualitat entesos com a productes amb valor
afegit i percebuts pel consumidor com a simétrics que
donaran un bon marge als productors.

Per a més informació sobre el tema podeu consultar:
www.bemsystem.com

Dra.Yvonne Colomer
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