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Posem una merceria?

Introducció

Potser hem decidit posar una merceria, o potser ens ho estem pensant, però en qualsevol cas
necessitem que algú ens ajudi a prendre una decisió i, a més, que aquesta sigui encertada. Ja se
sap que res no és segur i, en el món dels negocis això es confirma plenament, però malgrat tot,
cada dia se’n comencen de nous. Els uns aniran bé i d’altres... no.
Però un negoci no és un joc, ni una rifa, si toca, toca. No, un negoci cal que abans de res hi hagi un
estudi previ de condicions que permetin  poder preveure amb un cert grau de seguretat que pot anar
bé, que també ens ajudi a prendre moltes de les decisions que se’ns presentaran en un termini molt
curt de temps i molts cops sense gairebé poder pensar-ho. Sempre però, caldrà una gran dosi d’il·lusió,
aquesta serà, sens dubte la millor energia per a tirar endavant.
Sovint, quan es vol començar algun negoci no hi ha una experiència i uns coneixements tant del
sector com de les diferents activitats que caldrà desenvolupar, del lloc i de la problemàtica del
moment, tant econòmica com social. I quan la persona o persones que decideixen començar-lo sí
que els tenen, no està mai de més saber el parer d’un altre professional, quan més experimentat
millor.
L’estranya complexitat de l’ésser humà fa que, a vegades, en coses de poca importància es donin
voltes i més voltes, es demanin parers, consells, experiències i, en canvi, per coses de molta més
importància i transcendència es confiï més en la  inspiració d’un moment, en la intuïció, o en la
moda, que no amb una anàlisi dels factors que hi intervindran decididament en el seu desenvolupament
i que poden ajudar a què tant l’inici com la posterior marxa del negoci sigui favorable.
Quan les dimensions del negoci que es vol començar són petites, no és econòmicament possible
encarregar un estudi sobre la seva viabilitat i, aquesta feina se l’ha de fer un mateix, tant si tenim
coneixements com si no en tenim. En el segon cas caldrà recórrer a les més diverses accions, amistats
coneguts i coneguts de coneguts.
Aquesta consulta però, no sempre es fa a la persona o entitat adequada que reuneixi coneixements
suficients, tan de l’especificitat del sector, com de les pròpies circumstàncies que determinen el nostre
cas i, per aquest motiu, la validesa de la consulta feta no tindrà la garantia suficient per a poder
ajudar-nos en les nostres decisions o aclarir els dubtes.
Per la nostra condició de professionals de la venda a l’engròs d’articles de merceria des de fa una
colla d’anys que ens han donat una acurada experiència en aquest sector i també per la necessitat
constant de posar-nos al dia, per tal de poder fer front als canvis que avui experimenta el món
comercial i de la distribució, i molt especialment, la merceria. Tot això i les circumstàncies que els nous
hàbits socials han comportat en el consum dels nostres productes, fa que ens sentim prou capacitats
per orientar i aconsellar aquelles persones que s’han plantejat endegar un negoci dedicat a la venda
d’articles de merceria al detall i que sovint ens demanen que les orientem en els diferents aspectes
d’aquest sector, d’abast divers i d’una certa importància i transcendència.
Les ganes de voler donar una bona informació, amb un caire eminentment pràctic i alhora suficientment
genèric, sense caure en un estudi aprofundit que tampoc està en el nostre abast, ens ha dut a fer
l’edició d’aquest manual, tot esperant que pugui ser d’interès per aquells que comencen, i també per
aquells que volen canviar, renovar, ampliar, posar-se al dia, en un o molt aspectes que el comerç
actual contempla.
Voldríem que l’esforç que hem realitzat servís tant per aquells que ja s’han decidit a posar una
merceria, com per aquells encara dubtosos, com per a molts dels nostres clients, que amb uns notables
coneixements i experiència, puguin també trobar aspectes que els ajudin a reflexionar i, qui sap, a
emprendre la tasca sempre positiva de plantejar-se canvis i nous enfocaments comercials. Volem
posar una eina a l’abast de tothom que d’una manera o altra se sent atret pel món de les vetes-i-fils,
com ens en sentim nosaltres.

Bofarull Estarlich  S.A.
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Ubicació del
punt de venda

La ubicació del punt de venda té molta importància per a l’activitat que pensem desenvolupar, fins a
l’extrem que pot arribar a ser decisiu en l’enfocament que volem donar-li i, fins tot, per a l’activitat
concreta a exercir.
Es poden presentar dues opcions: que haguem de fer la tria d’aquesta ubicació, segons l’oferta del
mercat i les nostres possibilitats econòmiques tant per la compra com pel lloguer d’un local, o que la
disposició d’un local propi, ens elimini d’aquesta feina. Però en qualsevol cas és important fer l’estudi
d’aquest punt i prendre algunes decisions, segons els seus resultats.

Àrees d’influència
L’àrea d’influència d’un negoci es pot determinar bàsicament de dues maneres: àrea de zona
immediata o de proximitat i l’àrea global.
La primera determina que la nostra activitat comercial es desenvoluparà fonamentalment en tot
allò que li serà materialment més immediat, és a dir: ens sotmetrem a les circumstàncies que ens
envolten per tal de poder-les atendre amb efectivitat i èxit. La segona –la global– no té en compte
la proximitat física, ja que la seva actuació abastarà un camp d’actuació molt  ampli i independent
de la ubicació concreta del local. Evidentment, aquí no entrem en el comerç virtual, que per les
seves especificitats el tractarem en un altre capítol i, per tant, queda al marge d’aquestes dues
consideracions.

Zona immediata o de proximitat
Les característiques habituals del comerç al detall gairebé sempre exclouen l’àrea radial i per tant,
ens caldrà estudiar només la zona immediata d’influència que s’obté sobre un plànol, triant com
a centre el punt d’ubicació de la merceria i fent una circumferència amb un radi a escala d‘entre
500 i 1.000 metres. Serà dins d’aquest perímetre on més es farà sentir la nostra influència comercial
i, al propi temps, ens veurem també influenciats directament per totes les circumstàncies que s’hi
desenvolupin, algunes de les quals beneficiaran la nostra possible actuació, però d’altres, la
perjudicaran i unes i altres caldran tenir-les en compte.

Característiques de la zona immediata
Serà convenient que dins d’aquesta zona immediata o de proximitat realitzem un estudi de diferents
aspectes que ens incidiran directament i cal que esbrinem:

– Quina qualificació té:
• Cèntrica, casc antic,
• Suburbi,
• Residencial,
• Dormitori,
• Turística,
• Lloc de pas obligat cap a

– Activitat social en general:
• Quants comerços hi ha i de quins sectors.
• Punts de serveis, (bars, restaurants, tintoreries, estancs, bancs i caixes d’estalvi)
• Centres d’interès social –públics i privats– centres oficials, tals com col·legis, escoles

bressol, hospitals, clíniques, ambulatoris, mercats, cinemes, discoteques, parcs, jardins,
espais esportius

• Trànsit habitual de vianants, (fluxos, horaris, freqüències)
• Diades o celebracions puntuals (festes, fires, espectacles)

– Població sedentària:
• Densitat de població sedentària i la seva edat mitjana,
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• El seu nivell social i poder adquisitiu,
• Característiques especials que pogués tenir per causes pròpies del lloc.

– Població de pas:
• Quantitat d’aquest tipus de població,
• Costums (estacionals, de cap de setmana, puntuals)
• Rotació
• Poder adquisitiu

– Competència comercial directa i indirecta:
• Les merceries que hi ha
• D’altres establiments  que poden actuar també com a competència
• Mercats, ambulants, etc.
• Avaluació de les seves característiques,
• Avaluació de la seva influència en la zona –dimensions, antiguitat, prestigi, solvència–
• Detecció de les seves mancances o defectes.

– Comunicació i aparcaments:
• Línies d’autobusos, metros i trens propers al nostre establiment,
• Facilitat d’aparcament. Aquesta característica podria augmentar substanciosament

la zona d’influència o en cas contrari reduir-la.

En aquesta tasca, fins a cert punt detectivesca, ens valdrem de la pròpia observació de la zona
escollida i farem tantes preguntes com considerem necessàries i, ben segur, que ens sorprendrà la
quantitat i qualitat d’informació que rebrem en la majoria dels casos.
Serà bo que en els nostres “interrogatoris” expliquem primer per què els fem, quines són les
nostres intencions, ja que aquesta mesura predisposa favorablement els nostres interlocutors, llevat
és clar, quan es tracti dels nostres directes competidors els quals serà bo fer-los una visita com
encuriosits compradors.

Recopilació de dades
Les dades obtingudes caldrà ordenar-les segons els punts esmentats, quantificar-les, comparar-les
quan sigui possible, per arribar a una valoració de la zona  induïda per un determinat local o punt
de venda. Els resultats podran determinar la nostra elecció i, a més, ens ajudaran en l’enfocament
de la nostra activitat comercial en aspectes molt diversos: articles, marques, marginalitat, nivell de
qualitat, especialització i tècniques de venda i de promoció.

Les quatre parets:
el local

Per causes diverses moltes vegades la disposició d’un local propi o per un molt baix arrendament, fa que
la feina de buscar-lo i l’encert de triar-lo ens els estalviem i, òbviament, ens haurem de sotmetre a les
seves possibilitats i aprofitar-les amb el màxim rendiment. Això no obstant, saber quins requisits
considerem més importants per a la tria d’un local, pot servir també, per aquells que ja en disposin.

El preu
El preu, tant per la  compra com pel lloguer, avui el traspàs ha quedat molt exclòs en la majoria de
casos per causa de la nova llei d’arrendaments urbans –L.A.U.- però també caldria tenir-lo en compte
en el cas que fos una condició ferma, serà determinant. No sempre els gustos, les necessitats o les
preferències poden ser suportades per la butxaca, però malgrat aquesta primera condició bàsica: el
preu, caldrà que no sigui la que determini la nostra decisió. Comprar barat no sempre és encertat, ni
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és bo pensar amb el  “de moment...” Les provisionalitats tenen conseqüències i costos imprevisibles
i, en canvi,  cal pensar que un esforç avui, -si n’estem convençuts que val la pena- pot deixar de ser-
ho en poc temps i esdevenir una simple anècdota.

Els metres quadrats
Per a qualsevol comerç, el local, el punt de venda és molt important i no solament en el present,
també a mig i llarg termini, per tant és aconsellable que no pensem en la immediatesa de les seves
possibilitats. Quan es comença tots els locals semblen grans i la pregunta que hom fa sempre,
sempre, és la mateixa: Com l’omplirem?. Al cap d’un cert temps d’activitat en funció de l’evolució
del negoci, la pregunta es canvia per: On ho posarem?. Com a simple orientació establiríem entre els
20 i 30 metres quadrats la superfície mínima necessària. Però hem de dir  que els metres quadrats,
element essencial de valoració d’un local comercial mai han de fer por per la seva quantitat o pel seu
aprofitament inicial, més aviat cal témer la seva justesa o escassesa. Pensem que les solucions
d’ampliació sempre solen ser cares, costoses i de difícil execució, mentre que les solucions de reducció
són tot al contrari. Que en sobrin no ens ha de fer mai por.

La normativa municipal
Per sort, el nostre sector no imposa determinades reglamentacions com és el cas del sector alimentari,
ni implica mesures preventives especials, però sempre és aconsellable informar-se de si hi ha alguna
normativa municipal al respecte, tant pel que fa a condicions de seguretat, d’accés, d’adaptabilitat,
o de paisatge urbà, si  hi ha regulacions o limitacions específiques en llocs determinats, etc. Informar-
nos sobre aquest tema és molt recomanable. També es aconsellable la consulta sobre la normativa
de prevenció de riscos laborals.

Les obres
La necessitat de fer obres en un local per a condicionar i poder adaptar-lo a les nostres necessitats
representarà un cost addicional que pot ser molt important. Caldrà que el tinguem molt en compte i
més si és de lloguer, inversió en aquest cas difícilment recuperable a curt termini. La seva condició de
planta baixa implica diferents servituds que afecten l’estructura i, també, amb la comunitat de propietaris
que haurem de conèixer i valorar, així com les seves despeses. Aprofitant aquest tema cal dir que les
despeses comunitàries en centres comercials, galeries, i en d’altres llocs semblants acostumen a ser una
despesa d’estructura important. Si les obres impliquen també la façana caldrà tenir en compte la
normativa municipal com hem apuntat en l’apartat anterior així com les limitacions que la resta de
propietaris de l’immoble ens puguin posar.

L’espai i la seva distribució
Els metres quadrats són molt importants però no ho són tot, són una mida, una quantitat d’espai,
però no són sempre allò que entenem per espai útil. Les parets, envans, columnes són elements que
moltes vegades disminueixen i, en alguns casos, inutilitzen una part de l’espai que podem disposar.
Caldrà, doncs que ens fixem en tots aquests elements i els seus possibles efectes en la nostra idea de
distribució i de funcionalitat quan dissenyem l’espai interior per a desenvolupar la nostra habitual
activitat comercial amb tots els requisits que avui dia s’exigeixen.

Espai únic
No cal dir que l’espai únic és el més aconsellable, aquell que ens permetrà un màxim aprofitament, una
major llibertat de moviments, de realització, de canvis, de jocs modulars, i quasi sempre amb un cost
baix o relativament baix, amb molt poques molèsties, amb una ràpida execució i amb bons resultats.
La compartimentació excessiva acostuma a ser un greu inconvenient i més en els conceptes estètics del
comerç actual, que s’ha vist obligat a imitar tant l’ambient general dels grans centres de distribució.



9

L’aspecte exterior

Les consideracions que mereix l’aspecte exterior del nostre establiment comercial ens duran a valorar la
seva importància, a descobrir les possibilitats que ens ofereix el local escollit, a modificar-les si cal, però
mai a obviar-les. Pensem que el possible comprador, abans de res, el primer impacte que rebrà serà
sempre aquell que li oferirà la presencia exterior del nostre establiment, i potser serà en alguns casos el
que acabarà de decidir-lo a entrar o a passar de llarg. Per tant vetllarem, perquè la presencia exterior de
la nostra botiga estigui com a mínim al mateix nivell que la seva presència interior.

El rètol
Tot té un nom, i a vegades més d’un. En viles i pobles el nom autèntic, l’oficial o el jurídic resten
desconeguts, però el malnom, el nom familiar és el que val, pel qual tothom coneix la persona, la
casa, el lloc. La nostra botiga ha de tenir un nom, un nom que hem de pensar, de triar i que
finalment serà públicament exposat en el rètol i pel qual ens coneixeran. Un nom que després
figurarà en molts dels efectes vinculats a la nostra activitat: targes, etiquetes, factures, paper,
bosses... un nom que a través de la nostra actuació professional gaudirà d’un prestigi, d’una
garantia, per tant, caldrà encertar en l’elecció.
La realització del rètol caldrà que la vigilem, perquè a més de la seva vistositat tingui també unes
bones condicions de manteniment i de duració. La intempèrie és un fort enemic que acaba deslluint
els millors materials. Caldrà que utilitzem aquells que a més d’oferir unes bones condicions estètiques
ens assegurin un bon rendiment.
Hi ha municipis que tenen una reglamentació específica respecte a la retolació d’establiments –
Barcelona n’és un– tant pel que fa a dimensions com a formes, il·luminació, etc. Normalment, les
cases que es dediquen a la seva realització n’estan al corrent, però és recomanable supervisar –si
més no– aquesta qüestió.

La façana
Molt sovint, la façana com a part comunitària de l’edifici no ens permetrà cap intervenció de canvi
o remodelació, però sempre podrem rehabilitar-la en el seu aspecte original i mantenir-la en les
millors condicions.
Si podem fer-hi qualsevol tipus d’intervenció haurem de seguir allò que ja s’ha dit en parlar del
rètol, respecte a condicionaments estètics i de materials emprats. És també molt convenient tenir
en compte que la nostra intervenció s’adigui al conjunt de l’edifici d’una manera harmònica i de
bon gust, tant en les línies generals de la seva arquitectura, com de la seva època de construcció.
També en cas d’haver-hi d’intervenir amb obres haurem de conèixer si hi ha alguna reglamentació
específica del municipi en general o de l’edifici en particular.

Obertures
Actualment els dissenys d’interiorisme dels locals comercials tendeixen a aprofitar al màxim
les obertures, per a donar un accés visual al vianant que li permeti conèixer d’una llambregada
allò que trobarà quan entri. Aquesta “transparència” s’associa a l’antic cartell que alguns
establiments situaven a l’exterior i que deia: “Entrada lliure”, per salvar el tancament que
proporcionava el disseny de les obertures. Sens dubte, l’actual solució dóna una molt millor
imatge d’accessibilitat. Aprofitar adequadament les obertures és molt recomanable i se’n
poden treure grans resultats.

L’aparador
Les obertures sempre han estat aprofitades per donar accés a l’interior del local i també per fer-ne
aparadors. Una antiga dita deia que ”l’aparador és el millor venedor” i ningú no podia discutir-ne
la seva veracitat, sempre i quan aquest aparador reunís algunes condicions, cosa que no sempre
passava. Avui l’aparador continua essent un element molt important en qualsevol establiment
comercial i és necessari dedicar-hi la nostra atenció per tal d’aconseguir-ne els millors resultats.
Analitzarem amb un cert detall els seus aspectes més importants:



10

Les dimensions
Les dimensions de l’aparador són molts cops obligades per les pròpies obertures de
l’establiment i, en aquest cas, haurem de subjectar-nos a les mides i formes que ens
ofereixin, però si depenen de la nostra elecció, mirarem que siguin el més grans possibles
i que la seva contemplació pugui fer-se sense cap molèstia, amb tranquil·litat, “mirar
aparadors”, continua sent una gran afició per a multitud de consumidors.

Els articles
Els articles de merceria són –en general– de mida petita, això que sembla una gran
avantatge fa caure sovint en un enfarfegament tan gran que recorda l’aspecte d’un
basar oriental, on de tantes coses que hi ha, no es veu res. Per tant, haurem de pensar
en elements que ens facilitin una correcta visió de l’article, que disposin de mobilitat
per a canviar-los i intercanviar-los periòdicament, cosa que sens dubte augmentarà el
seu atractiu. Pensem que una gran part dels nostres clients o compradors són persones
que es mouen diàriament en la nostra zona i res millor per captar la seva atenció i
curiositat que uns canvis periòdics tant dels articles com de la seva presentació.

La il·luminació
Cal preveure en la instal·lació dels punts de llum, per tal d’aconseguir una bona
il·luminació que, a més de donar-li un poderós efecte d’atracció, permetrà una
bona visió dels productes sense destorbar-los o privar-los, perquè tot plegat ens serveixi
també de reclam.
La cura i manteniment dels aparadors convé que els faci una persona amb gust i unes
certes habilitats. És molt convenient que tingui alguns coneixements sobre
aparadorisme, o que els adquireixi amb algun curs o a través de manuals, d’algun
llibre i, millor encara, si podem disposar dels serveis d’un professional.
La renovació ha de ser constant, això vol dir canviar tot l’aparador, afegir, treure o
moure coses aïllades no es pot considerar una operació de canvi, ja que en molts casos
més que millorar empitjora el conjunt, perquè la disposició inicial dels articles i dels
components de la mateixa escenografia s’ha fet pensant en un conjunt, en una
composició global, en uns tipus d’articles, amb unes prioritats que no són respectades
en aquests canvis parcials. Totes aquestes recomanacions que semblen tenir poca
importància es perceben de seguida en la contemplació d’un aparador i, es pot fer la
prova ben fàcilment, cal només que una tarda sortiu amb la feina de mirar
“professionalment” i amb ull crític, alguns aparadors de les botigues d’aquest sector i
d’altres.

Què hi hem de posar?
Aquesta és una pregunta que demana una llarga resposta i que l’espai que disposem
no ens permet d’incloure com seria necessari. Assenyalarem que a l’aparador hi han
d’anar aquells articles seleccionats prèviament  per la seva novetat i originalitat, per la
seva actualitat i oportunitat, que mostrin els diversos renglons que toquem i també,
aquells que per qüestions de promoció ens interessi mostrar. Hi ha una tècnica
d’aparadorisme que es recolza amb la compra de determinats articles exclusivament
per “fer aparador”, molts cops la seva inclusió no és per estimular la venda sinó
simplement per fer de reclam o com un tempteig o sondeig de mercat. L’aparador és
una molt bona eina que cal saber aprofitar a cada moment, és una forma de publicitat
al nostre abast, potser la primera i la més important.
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L’interior de la merceria

Abans de l’interiorisme se’n deia decoració, és a dir, tot allò que tenia a veure amb la il·luminació,
adequació de terres, parets i sostres, disposició del mobiliari i dels articles i resta d’elements que
conformaven l’interior de la botiga i, responia a tot un conjunt de necessitats, gustos, modes i conceptes
que han quedat molt enrera.

L’interiorisme actual
L’interiorisme actual persegueix com un dels principals objectius la consecució del màxim espai
possible a través d’un mobiliari funcional que acosti els articles al públic, però que aquest se senti
amb llibertat de circulació, amb comoditat i sense  cap mena de barrera que coarti la seva estada
a l’establiment comercial, tal com exigeixen els gustos actuals, les noves tècniques de venda i el
concepte d’autoservei, que el progressiu encariment de la mà d’obra ha imposat.
Si ens fixem en els establiments comercials d’implantació recent, independentment de les seves
dimensions i sectors, veurem que aquestes dues constants: sensació d’espai i accessibilitat hi són
presents sempre. Això cal que sigui també el nostre objectiu, si volem que els nostres futurs clients
s’hi trobin a gust, comprin a gust i tornin sovint.

La il·luminació
Amb el terra i el sostre són elements molt destacats en la consecució d’un determinat ambient
interior. La il·luminació és molt important i caldrà estudiar-la amb deteniment i no ser gasius,
malgrat que a més del cost de la seva instal·lació caldrà pensar també en el cost del seu consum.
Un establiment pobrement il·luminat és un pobre establiment, al qual la majoria de compradors
evitaran d’entrar-hi tant com els sigui possible.
La situació dels punts de llum caldrà fer-la un cop segurs de la distribució dels espais i de les
funcions reservades en aquesta distribució. Si hem pensat en la possibilitat de fer alguns canvis en
algunes d’aquestes àrees ocasionalment o periòdicament, també haurem de tenir-los en compte
en el moment d’assignació dels punts de llum. La utilització d’elements mòbils poden ser de gran
ajut en aquests casos i són també recomanables les combinacions de punts fixos i mòbils, per
aconseguir una llum general  d’ambient i el reforçament per a llocs concrets.

El mobiliari comercial
Les antigues merceries disposaven d’un mobiliari fet a mida, amb tota mena de prestatgeries,
calaixos i calaixets que avui pel seu cost i la manca d’ebenistes és molt difícil d’obtenir i de fer, però
hi ha un mobiliari estàndard i modular que amb una mica d’enginy i de paciència podrem adaptar-
lo i ens resoldrà el problema. Hi ha també un mobiliari que faciliten els propis fabricants d’articles,
dissenyats expressament per emmagatzemar i fer d’autoservei en molts articles bàsics de la merceria
que facilita extraordinàriament la seva venda.
El mobiliari ha d’estar més en funció dels nostres objectius que no pas ser un objectiu en ell
mateix, no cal donar-li cap mena de protagonisme i, sobre tot, mai no ha de representar un
entorpiment, una barrera entre nosaltres i els nostres clients, res que impedeixi un acostament,
una comunicació. Una operació comercial mai no ha de ser un enfrontament de qui pot més, sinó
una relació cordial que afavoreix les dues parts.

La distribució de l’espai
Aquesta feina normalment està subjecta a les limitacions físiques del local, per això hem remarcat,
al tractar el tema de l’elecció del local, la importància no solament de la superfície útil total, sinó
les possibilitats de distribució que permeti fer.
Les àrees o zones en les què cal pensar són -per ordre d’importància- les següents:

Exposició venda
Taller-cursos (àrea didàctica)
Rebotiga
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Caldrà sempre tenir present l’objectiu, que ja hem dit, de donar una gran sensació d’amplitud,
cosa que no solament depèn dels metres quadrats, ja que sovint botigues molt grans per la seva
disposició dels elements, mobiliari i existències donen una sensació enutjosa d’ofec al comprador,
sinó de com disposem els articles i el mobiliari.

Abans la utilització del taulell era l’única distribució d’espai en el concepte de botiga tradicional, i
també lògicament la que empraven les merceries, que actuava com una mena de barrera dissuassòria
entre l’espai del botiguer i el dels clients. Aquest costum ha desaparegut en gran mesura i,
actualment, la majoria d’establiments comercials de nova instal·lació ofereixen un espai compartit
per tothom, amb unes zones d’ús que gairebé no es fan perceptibles. Consegüentment, el taulell
-allà on deien que dormien els aprenents- pràcticament desaparegut o s’ha reduït al mínim, o s’ha
transformat en una taula on hi ha el telèfon, la registradora, l’ordinador per a facturar i poca  cosa
més. Això no vol dir que en la zona d’exposició i venda situem algun element que ens permeti
ensenyar els articles als clients.

En aquest espai situarem la zona d’autoservei amb aquells elements de mobiliari que permeten al
client triar allò que més li convé, sigui a través dels blisters -estoig individual transparent- o
d’expositors/expenedors. La venda amb autoservei ens estalviarà molt de temps encara que haurem
de procurar que la seva diposició permeti la utilització conjunta per a més d’un client, que hi hagi
bona il·luminació -tant de bo si pot ser natural que reproduirà més fidelment la gama dels colors-
ofereixi una fàcil circulació, i permeti ser vigilada perquè tota la venda passi per caixa.

La zona de taller i cursos va guanyant importància en les merceries actuals  a causa de l’increment
i de la importància de les labors i les manualitats. Desprès d’un llarg parèntesi, la dona actual
sembla retornar a les labors com una forma d’invertir el temps d’oci, després del treball (tant del
fora com el de la llar) i, són també, una fórmula de relaxament o un mitjà per encaminar les
aptituds i la sensibilitat creatives. Al capdavall, les manualitats han estat sempre molt gratificants i
més encara en un món tan uniformitzat i seriat con l’actual.

Aquesta zona podrà esdevenir un nucli d’important activitat i una considerable font de vendes i
d’ingressos si oferim la possibilitat de fer cursos i tallers, ja que hi ha un nombre de dones entre 20
i 45 anys que no han rebut cap mena d’ensenyament en les labors tradicionals, ni les que cada
vegada més es van incorporant provinents d’altres països com el patchwork. Pensem que tot allò
que comprem per gust el que menys importa és el seu preu, i el que cal quant comprar per
obligació es mira fins al cèntim. Convé fer-ne una zona còmoda i atractiva que podrem utilitzar
també per a fer demostracions en feines de reparació o arranjaments, i de personalització de peces
de vestir. Cal que tingui una bona il·luminació, els seients siguin còmodes, no excessivament però,
i separada de la zona de vendes però no lluny, ni difícilment accessible. En aquest espai podrem
muntar exposicions de les labors fetes per les alumnes dels cursos i tallers, o les que participin en
els concursos que aviat organitzarem.

Ens queda finalment la rebotiga, una zona d’accés restringit destinada a funcions de magatzem,
de vestidor/provador, serveis, etc. Tot i que la seva funció és necessària cada cop s’hi dedica menys
espai.

Els articles

Tot és a punt, però tot és buit, ara ens toca la feina d’omplir prestatges armaris, mobles i aparadors
amb aquells articles que pretendrem vendre, aquells que ens demanaran i que molts cops seran
precisament els que no tenim, cosa que succeeix molt sovint i a tothom, perquè com bé diu la dita: “tot
no es pot tenir”.
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Quantitat
No es pot establir una xifra concreta sobre la quantitat d’articles que hi poden haver en una
merceria, però estimativament podríem dir que giren entorn als 3.000, que amb les seves variants
de mides, colors i presentacions podrien arribar als 50.000. Aquesta gran quantitat de referències
és un dels punts més singulars i alhora conflictius d’aquest sector i, probablement, només el cas de
la ferreteria s’hi acosta.
Lògicament, seria absurd pretendre tenir la totalitat o una gran part d’aquestes 50.000 referències,
ens caldrà, doncs fer una selecció, condicionada tant per les nostres possibilitats d’inversió, com
per les d’espai, rendibilitat o de dificultat d’aprovisionament, –tema aquest, que tractem en un
altre apartat– i també a través d’una valoració d’allò que és necessari tenir en estoc i allò que
caldrà tenir-ho només quan el client ens ho encarregui, perquè el seu mínim consum no faria
rendible cap altra actuació.

Especialització
Que el petit comerç li convé especialitzar-se és una frase que haurem sentit sovint, però difícilment
haureu sentit amb què s’ha d’especialitzar, perquè certament no és pas fàcil poder-ho dir amb el
mateix to determinant i categòric.
L’especialització és també un mitjà de reduir l’estoc, però no és massa recomanable pel comerç
que comença de nou i amb un  desconeixement del sector i la seva àrea d’actuació. L’especialització
és gairebé sempre una segona etapa, després d’haver consolidat la inicial.
Avui hi ha dins de la merceria un sector que va a més i que per la seva complexitat ha dut cap a una
especialització: les labors i manualitats. La incorporació de la merceria de reparació com una
secció especialitzada dins d’un comerç de venda de peces exteriors podria ser un altre exemple
d’especialització. També la nostra situació, clientela, o d’altres factors ens poden assenyalar un
camí d’especialització que es determinaria amb l’increment de l’oferta d’una determinada línia
d’articles, o de família d’articles, com per exemple botons de fantasia, filatura, puntes i brodats,
etc. Tot això és recomanable tenir-ho present però no precipitar-se a l’hora de decidir-se.

Una evolució històrica dels articles de merceria
Sense ànim de fer història i només com una pinzellada en funcions d’introducció caldria dir que en
la dècada de 1940 al 1950, els articles de reparació i la perfumeria a doll –granel– i els articles
clàssics de punt eren el fort de la merceria, l’economia del país no permetia gaires coses més. En
els anys 60 i més en els 70, la perfumeria de marca i els articles de punt envasats i de moda són el
fort, cosa que a partir dels 80 canvia tot iniciant una davallada per la competència, primer dels
supermercats i després per les grans superfícies. En els 90, rebroten amb força les labors i manualitats
que fins ara es mantenen.

La merceria i la seva oferta
En el quadre següent es pot veure resumit i, a partir de l’oferta, com determinaríem la qualificació
d’una merceria al detall, en el benentès que la seva qualitat no necessàriament depèn d’aquesta
qualificació, sinó del bon i encertat desenvolupament de qualsevol d’elles. Així, una merceria
bàsica pot oferir un excel·lent servei als seus clients, malgrat no tenir més articles que els considerats
clàssics i una merceria integral podria no aconseguir-ho malgrat “tocar” totes les tecles

Labors i Manualitats

Merceria Fantasies i novetats
especialitzada (botons, filatures, brodats… etc.

Merceria (reparació,
Integral Merceria bàsica adornaments i

complements)
Merceria mixta

Gèneres de punt
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Podem, doncs, veure que es considera una merceria bàsica aquella que disposa d’una adequada
oferta d’articles de reparació i articles d’adornament, més complements. Una merceria especialitzada
pot ser aquella que té en la seva oferta a més dels articles de la merceria bàsica, la merceria de
novetats i articles de labors i manualitats. La merceria mixta es dacanta per oferir juntament
amb els articles de la merceria bàsica els de gèneres de punt i/o la llenceria/cotilleria, per arribar
finalment a la merceria integral o completa que té totes les línies d’articles.

Tres grans grups d’articles
Hem vist que els establiments de merceria al detall s’han vist obligats per causes diverses a una
incorporació de sectors afins que augmentin el volum de vendes i rendibilitzin les despeses
d’estructura. Tradicionalment, l’obtenció d’aquest ajut ha estat amb: els articles de gènere de
punt, els complements, la perfumeria i també en alguns casos amb la bijuteria.
Actualment aquests grups han quedat més reduïts per un canvi en els sistemes de distribució
actual i, per tal d’atenir-nos a la realitat diríem que, a més dels articles de merceria i gèneres de
punt –clarament definits– englobaríem en l’apartat genèric de complements tota la resta.

Les famílies d’articles
Per no caure en la complexitat d’un llistat exhaustiu, que en lloc d’ajudar potser el que faria seria
produir un efecte del tot contrari, oferim una relació de famílies d’articles, entenent per família d’articles,
aquell grup d’articles que tenen unes característiques de fabricació i utilització comuna. Per exemple:
en la família de les cremalleres hi ha cremalleres de metall –de diferents metalls: llautó, alumini, alpaca–
i de plàstic, –injectat o d’espiral– cremalleres amb separador o sense, cremalleres amb diferents gruixos
de malla, amb diferents tiradors –cursors–,  cremalleres de gran llargada, cremalleres invisibles, cremalleres
de fantasia, i en cada un d’aquest apartat un nombre considerable de mides i colors, però al capdavall
totes són cremalleres i la seva funció o aplicació sempre és la mateixa.
La utilització d’aquests articles obeirà a unes causes a vegades diferents segons el consumidor o
l’industrial, però per tal d’assenyalar la seva funció o ús més corrent indiquem sota la percepció del
consumidor allò a què normalment es destinarà el seu consum.

Llistat de famílies d’articles de merceria

Família                                    funcions

Nom reparació
adornament adornament labors

personal decoratiu manualitats
Agulles de cosir •
Agulles de labors •
Agulles de cap • •
Aplicacions • • •
Botons clàssics •
Botons de pressió •
Botons fantasia • •
Brodats • •
Tanques, gafets •
Cintes • • • •
Colzeres/genolleres •
Cordons • •
Cordons sabates •
Cremalleres •
Annex perfumeria •
Didals • •
Adornaments cabell •
Entreteles •
Serrells •
Gomes •
Espatlleres/muscleres •
Imperdibles •
Centímetres •
Ondulines • •
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Família                                  funcions
Nom reparació adornament adornament labors

personal decoratiu manualitats
Passamaneria •
Puntes • •
Recanvis/complements
    de cotilleria •
Tapapunts • •
Tisores • •
Fils cosir •
Fils labors •
Llibres/revistes • •
Tapissos •
Accessoris labors •
Jocs (kits) labors •

Famílies d’articles de Gèneres de Punt
Citarem dins d’aquest gran sector les famílies d’aquells articles que més usualment podem trobar
a les merceries i que bàsicament són: les bragues i calces, calçotets i eslips, mitjons, samarretes,
bodys, mitges i pantis, pikys, pijames, guants, llenceria.

Complements
Aquesta és una paraula que ens serveix magníficament per posar-hi tota la resta d’articles, però
que orientativament podem citar a: les bosses de pa i de berenar, els pitets, cinturons i tirants,
gorres de bany, mocadors de butxaca i de coll, bufandes, conjunts, i un molt llarg etc.

La col·locació dels articles
Un cop tinguem a casa aquests articles o la seva majoria, haurem de disposar-los adequadament
en els llocs que hem preparat i dels quals disposem. La lògica i les pròpies característiques de cada
article ens assenyala el lloc més convenient, però serà la pràctica –molt especialment– la que ens
demostrarà si ho hem encertat.
Tots aquells elements d’autoservei han de tenir una fàcil accessibilitat. Els articles d’ús més corrent
també i, procurarem sempre que ens sigui possible la seva visualització, que ens ajudarà tant a
nosaltres quan despatxem com al propi client.
Caldrà fer servir a vegades mitjans de presentació que facilitin aquesta proximitat i en remarquin
les qualitats.
Cada cop és més corrent la presentació d’articles en blister, és a dir amb un estoig individual que
permet la seva visualització i accés amb garantia total de la seva conservació, a més de facilitar la
seva venda. Aquesta presentació, que és molt recomanable, ens obliga a disposar d’uns panels
perforats en llocs adequats, com ja hem citat en el cas de mobiliari d’autoservei.

La retolació
La retolació interior, tant per a l’ús personal com un mitjà més d’orientació per al client, per a la
localització d’articles, les ofertes, les oportunitats, les novetats, etc. solen fer-se sense massa cura,
sense cap uniformitat i, fins i tot, amb faltes d’ortografia.
Actualment es pot disposar d’ordinadors amb programes que ens permeten confeccionar tot
tipus de rètols, d’una manera uniforme, clara i elegant, que sens dubte millorarà la presentació i
ens estalviarà la trista imatge que sovint podem veure i que dóna una sensació de deixadesa.

Concentració/dispersió
Tant  per facilitar la nostra tasca de venda com de la seva reposició, és convenient procedir a una
concentració en la ubicació de les famílies d’articles, però també tindrà efectes positius pel nostre
client que disposarà d’una major facilitat i comoditat en la seva elecció.
Sempre que efectuem canvis d’ubicació, hi ha qui n’és força partidari per tal de donar un aire de
renovació i de novetat, caldrà que ho senyalitzem amb elements visibles i atractius, que a més de
facilitar i facilitar-nos la seva localització ajudin també a donar aquesta nova atmosfera.
La dispersió d’articles d’una mateixa família o grup no és aconsellable, llevat que una causa
determinada la justifiqui ja que produeix al client una sensació de desgavell i de poca professionalitat.
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La marginalitat

La diferència entre el preu de compra d’un article i del seu preu de venda és la marginalitat, d’on
sortiran els nostres guanys per a poder pagar les despeses de l’establiment i obtenir el benefici net, el
qual podrem reinvertir en el propi negoci o retirar-lo per a destinar-lo a un altre ús.

Com establir-la
No és gaire fàcil. Aquest serà un pas important que haurem de donar abans de tenir una informació
global que només ens donarà el pas del temps, per tal d’establir quin tant per cent hem de carregar
a cada grup de famílies, però sempre s’acostuma aconsellar que en l’inici de l’activitat comercial
d’un establiment, és convenient reduir –al principi– tant com es pugui aquesta marginalitat a
fi d’aconseguir que els consumidors ens coneguin i esdevinguin clients habituals i fidels. L’anècdota
d’aquell petit establiment de restauració que en començar tothom trobava bo, abundant i barat,
després de fer la primera ampliació –perquè mai tenia prou lloc– la gent deia que ho trobava bo i
bé de preu, després de la segona ampliació era bo i ja no calia fer reserves i finalment, quan sempre
hi havia lloc era dolent, escàs i car, probablement per això va tancar deien els seus antics clients, pot
servir-nos d’exemple per no caure en l’errada de no saber controlar sempre la marginalitat.
Però a banda d’aquest primer tempteig, la marginalitat caldrà establir-la a tenor de diferents
paràmetres a més de les necessitats pròpies estructurals. Els més importants són: la competència,
l’article i el risc.

La competència
És un dels factors que més importància té a l’hora de saber establir la marginalitat ja que la seva
presència i la quantificació de la seva influència en l’entorn més immediat farà que en determinats
articles ens obligui a reduir els nostres marges. Altrament, si no tenim cap competència directa o
indirecta en la nostra zona immediata, o bé els seus efectes són molt reduïts, això ens permetrà
poder treballar amb una marginalitat més folgada, sense depassar mai els límits lògics, perquè amb
aquest abús monopolista donaríem peu  –tard o d’hora– a l’aparició d’una nova competència.
En alguns casos quan es manifesta una forta rivalitat en la reducció de la marginalitat amb un directe
competidor, el millor que es pot fer és eludir l’enfrontament amb un canvi de marques o simplement
mantenint la marginalitat d’aquells articles conflictius si ens veiem impossibilitats d’aconseguir la
seva substitució. Hem de tenir present que treballem per obtenir guanys i si bé podem reduir-los en
funció d’una determinada estratègia, això ha de ser puntual, ocasional i mesurable.

L’actualització de preus i de la seva marginalitat
Malgrat que pugui semblar estrany, hi ha molts botiguers que els costa repassar els canvis de preus
de compra, o que es refien massa de la memòria. Entrats en una dinàmica que esdevé rutinària i
amb la gran multiplicitat de referències i de noves referències, el control de costos no és sempre
acurat. En aquest aspecte la informatització permet realitzar aquesta tasca amb comoditat i rapidesa.
Igualment ens costa fer periòdicament una anàlisi de la marginalitat i, és necessària, ja que tot es
modifica més o menys ràpidament per efectes circumstancials de mercat, de moda, de consum.

El risc i la rotació
Aquests són també dos paràmetres a tenir en compte en el moment de determinar quina ha de ser
la marginalitat. En el primer cas, el risc, ens obligarà a augmentar-la en canvi en el segon, a reduir-
la. El risc és molt més gran en productes de molt ràpida caducitat o vigència ja sigui per caducitat
del propi producte, pel seu consum, per la seva novetat, o pel factor de la moda. Dins de la
merceria hi ha articles que en un segle no han sofert cap canvi i la seva venda s’ha mantingut amb
petites fluctuacions i, n’hi ha d’altres, que en un parell de mesos hauran sofert una greu
desvalorització, per tant, el tractament de la seva marginalitat estarà influït per aquestes
circumstàncies.
Pel que fa a la rotació d’un article o família d’articles, és a dir la renovació ràpida i constant de
l’estoc, és també un factor que ens pot permetre retocar a la baixa la marginalitat.
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Descomptes
Els descomptes poden ser els que ens fan i, aquells que fem, tant de forma regular i continuada
com ocasional i esporàdica.
Respecte dels primers caldrà distingir entre aquells que se’ns faran de forma habitual, anomenats
descomptes comercials i, els descomptes ocasionals –ofertes, 13 x 12, etc– i els descomptes o
bonificació per consum. Els descomptes habituals hem de tenir-los sempre en compte en fer el
nostre càlcul de marginalitat o del preu de venda i  partir del seu preu net. Les ofertes o altre tipus de
descompte no han d’incidir en el preu de venda i considerar-se com un guany addicional.
Pel que fa els descomptes que nosaltres fem puntual o ocasionalment, no els tindrem pas en compte
a l’hora d’establir la marginalitat només en el cas que fossin habituals, cosa que en la venda al detall
no és gaire freqüent. El cas del cobrament amb les targes de crèdit i la comissió bancària que implica,
normalment no es té en consideració a l’hora d’efectuar el càlcul de la marginalitat si no fos que
representés un tant per cent molt important de la nostra venda total.
L’ús dels descomptes en el preu de venda és un tema que el tractarem més endavant en l’apartat
de la clientela i les tècniques de venda.

Unitats mínimes de venda*
Un altre factor determinant ès respectar unes unitats mínimes de venda:
Convé atenir-se a un mínim de metratge (per exemple: amb un cost per metre igual o menor a
0,40 € mínim 1 metre; de 0,40 a 0,99 € mínim 50 cm; més de 1 € mínim 20 cm).
No alterar l’envasatge de mínims (per exemple: els tubets de les agulles de cosir, els blisters i totes
les presentacions que el fabricant ha fet destinades al consumidor) doncs augmenten el treball del
venedor, produeixen el deteriorament del producte, redueixen el benefici a un nivell inapreciable
i empobreixen l’imatge de l’establiment.

Quadre de marges*

Preu de cost 0,01 0,16 0,31 1,01 més de
0,15 € 0,30 € 1,00 € 2,00 € 2,01 €

Botons Coeficient 6 5 4 3,5 2,5
% càrrec 500% 400% 300% 250% 150%

Merceria Coeficient 6 5 4 3,5 2,5
% càrrec 500% 400% 300% 250% 150%

Filatura Coeficient 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
% càrrec 120% 120% 120% 120% 120%

Punt i complements Coeficient 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
% càrrec 120% 120% 120% 120% 120%

Indicacions per fer-lo servir*

La marginalitat per aplicar s’estableix en funció de la família d’articles i del seu cost.
El preu de venda s’obté aplicant el preu de cost per el coeficient del quadre.
Aquests coeficients ja porten incorporat l’IVA i el Recàrrec d’Equivalència corresponents.
En els articles d’alt risc de quedar-se obsolet haurà d’aplicar-se un índex corrector d’un punt més
al coeficient d’aplicació corresponent.

* Tret del fullet editat per ASEMFO (Associació Empresarial de la Merceria i la Fornitura).
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L’aprovisionament

Una vegada més, la gran quantitat de referències amb les quals treballarem habitualment, ens dificultarà
la feina de reposició d’existències, per la qual cosa caldrà que busquem uns mitjans que ens simplifiquin
en gran part aquesta feina d’aprovisionament.

Fonts d’aprovisionament
La manca d’allò que ens demanen a més d’impedir la realització d’una venda que podria ser
d’aquell article concret que hem acabat, també podria ser-ho d’altres que sí que tenim en existència.
Un “no” deteriora la nostra imatge quan es produeix amb una certa freqüència i pot ser també la
causa de la pèrdua de clients. A ningú no li agrada esperar-se, per molt que allò que ha sortit a
comprar moltes vegades no li sigui d’urgència.
Una dita clàssica del comerç diu que “qui no compra bé, no podrà vendre bé”, i malgrat els anys
que té, val a dir que continua essent una gran veritat La base sobre la qual aplicar la marginalitat
té molta importància en el resultat final de l’obtenció del preu de venda al públic.
Si no disposem d’un autofinançament, caldrà que també tinguem aquest punt en compte, tant
pel que fa a l’increment del cost de l’article –el finançament extern sempre l’hem de pagar–  com
per avaluar quin serà el més adequat.
Després d’aquestes consideracions generals caldrà tenir en compte que la gran atomització d’articles
no atomitzin també el nostre aprovisionament, cosa que ben segur ens encariria l’article i retardaria
ostensiblement la seva arribada a les nostres mans. Les nostres dimensions –capacitat de compra–
fa que ens veiem obligats a buscar fonts d’aprovisionament d’ampli espectre, aquelles que per la
seva organització ens poden proveir de moltes de les nostres faltes.

Les fonts d’aprovisionament més habituals són:

Fabricants
Distribuïdors
Majoristes

Els dos primers tenen normalment un espectre o varietat d’articles més limitada. En el tercer punt
caldria també fer una diferenciació important ja que la utilització d’aquest tipus d’aprovisionament
pot fer-se directament, amb una visita personal al majorista –venda de taulell– o bé, a través del seu
representant. Un i altre tenen, com tot, coses favorables i coses no tant favorables. En casos especials,
també podria fer-se la compra directa al fabricant o distribuïdor, però no és habitual.

Quin és el millor?
És difícil assegurar quin dels tres mitjans d’aprovisionament és més aconsellable. Dependrà molt
de les circumstàncies pròpies de cada detall possibilitats d’utilitzar-los, fins i tot, podrem trobar
que tots tres siguin bons, però no en tots els aspectes.
De tota manera, sempre és aconsellable com a criteri d’actuació concentrar la compra, la qual
cosa ens facilitarà l’obtenció de millors preus, una major rapidesa en la recepció, menys errors i
una continuïtat i regularitat de qualitat/preu.
No hem de barrar el pas a noves experiències, però caldrà assegurar-nos sempre la regularitat, la
seguretat i la confiança com habituals eines de treball  dels nostres proveïdors. No hem de fixar-
nos només en el preu a l’hora d’escollir un sistema habitual d’aprovisionament, és necessari tenir
en compte el servei, l’agilitat, la vigència de l’oferta, condicions de finançament i, per descomptat,
la qualitat.

La qualitat
Aquest és un punt molt ampli i, com tots, amb uns aspectes molt vinculats a les característiques de
la merceria que pretenem posar i de la seva àrea d’influència. Però cal potser només fer una
reflexió que ens serveixi de norma general.
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Normalment, els nostres articles de merceria tenen un cost baix i, en canvi la seva utilització
implica sovint un treball, parlem tant de les reparacions, com de les labors, com d’altres aplicacions.
Doncs bé, la venda d’un article de baixa qualitat que no doni una durabilitat a allò que s’ha fet, i
en el qual s’han invertit unes hores de feina, crearà una gran frustració al client, que possiblement
perdrem. Continuant amb les cremalleres com exemple: posem que una cremallera per a un
pantaló la venem a 0,60 €. Una de més qualitat l’hauríem de vendre un 50% per cent més cara,
a 0,90 €. La feina d’un canvi de cremallera feta per un professional pot arribar a costar deu o
quinze vegades més, i feta pel propi consumidor una bona estona de feina. Pregunta: Creieu que
tenen importància els trenta cèntims per assegurar-nos que la reparació durarà tant com el pantaló?.

Repassar l’entrega
Normalment, la decisió de repassar les recepcions de comandes és generalitzada, així com les
factures, clar que hi ha qui no ho fa gairebé mai, però no és aconsellable.
Repassar el gènere si es fa d’una forma sistematitzada, no ocupa massa temps i ens facilita a més
la seva col·locació al seu lloc, comprovar errades i, sovint noves faltes.
El repàs de les factures ens permet també detectar canvis de preus de compra, que haurem de
rectificar per establir el nostre de venda.

La formació del mercer

Conèixer la merceria és sovint una apreciació infravalorada i que sembla estigui a l’abast de qualsevol.
Si per entrar al món del comerç calen unes qualitats que millor si es tenen, però que sinó és així caldrà
desenvolupar-les, sempre és molt important tenir uns coneixements específics dels sectors on s’operarà
si es vol assegurar l’èxit.

El món de la merceria
En ser un món proper a la llar, a les feines habituals de la dona, el seu domini professional s’acostuma
a infravalorar, a menystenir fins que un s’hi troba immers de ple. El coneixement de tots els seus
articles es força complex per la seva quantitat i varietat, que a més a més provenen de sectors ben
diferents: tèxtil, metal·lúrgic, dels plàstics, etc. Això dificulta la valoració de la seva qualitat i, la
directa vinculació a la moda del vestit i la decoració, obliga al professional a estar també pendent
de la seva evolució i característiques. Però el venedor de merceria també ha de conèixer la funció
i aplicació d’allò que ven, per tal de poder atendre les consultes dels seus clients. Entrar en aquest
món és fàcil, dominar-lo ja costa una mica més.

La formació
No hi cap lloc on poder aconseguir una formació específica en el tema de la merceria, si no és la
pràctica del seu exercici, però caldrà buscar una solució alternativa que ens permeti obtenir uns
coneixements mínims quan no els tenim. El més a l’abast i efectiu és treballar un temps en un
detall abans de posar el nostre propi negoci, o sol·licitar tota mena d’informació als nostres
proveïdors d’aquells articles que ens subministra. Els contactes amb professionals de la modisteria
o sastreria, poden ajudar-nos en certs aspectes i accedir a d’altres comerciants mercers seria molt
millor. Hi ha un Gremi de Detallistes de Merceria de Catalunya; dins d’ASEMFO, Associació
d’Empresaris de la Merceria i la Fornitura, però no realitzen, fins ara, cap formació professional,
malgrat tot sempre ens podran orientar. I si res d’això que hem apuntat no és possible, cal ser –si
més no– conscients de la nostra limitació i esforçar-nos, com més aviat millor, a superar-la. Si bé és
cert que aquest no és un sector de grans i sobtats canvis, com ho poden ser les noves tecnologies,
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ens hem referit abans al factor moda i fantasia que ens obligarà a estar sempre amb predisposició
a adquirir una formació continuada com en qualsevol professió.

Els representants
Els representants de les nostres fonts d’aprovisionament són, en general, un mitjà molt vàlid per
aconseguir un assessorament tant pel que fa les característiques dels articles, com per la seva
qualitat, vigència, moda, oportunitat, etc. Un bon representant sempre aconsella bé als seus clients,
perquè és la seva feina i perquè mentre vagin bé, ell també hi anirà. Té el gran avantatge de
conèixer el mercat des de diferents posicionaments i situacions, li pren el pols constantment i la
seva experiència i professionalitat és de gran ajut.

El personal col·laborador
Si podem contractar-lo amb experiència serà una sort, en cas contrari haurem de formar-lo nosaltres,
tant pel que fa als aspectes de tècniques de venda, relacions  i tracte amb el públic com del nostre
sector mercer. Els coneixements que puguin tenir tant de la utilització dels productes de la merceria,
com de les labors i manualitats són de gran valor a l’hora de vendre´ls, per la qual cosa, aquells
candidats que hagin treballat en sectors com la confecció, modisteria, sastreria, caldrà tenir-los
molt en compte.
Les situacions tan canviants del mercat actual, de la moda i dels gustos dels consumidors fa que la
formació continuada sigui també per a ells del tot necessària.

La clientela

Entenem per clients, consumidors que tenen per costum proveir-se d’uns determinats establiments
comercials en funció de diferents factors, però gairebé sempre per uns motius que responen a una
sintonització positiva amb l’establiment, fins a establir-se molt cops uns vincles de nivell superior a
l’estrictament mercantil o comercial.

Com aconseguir una bona clientela
Un actiu important de qualsevol comerç és la clientela, és a dir, tots aquells consumidors que
utilitzen preferentment la nostra merceria quan necessiten alguns dels nostres productes. Una
bona i extensa clientela costa de fer i es pot perdre molt fàcilment i més, quan hi ha una competència
prop nostre.
Fer una petita reflexió per passiva, o sigui, esbrinar què ens fa ser a nosaltres clients de determinats
establiments, ens donarà una orientació sobre quina ha de ser la nostra actuació. Aquell estudi
que hem fet per determinar les característiques de la nostra zona immediata d’actuació, ara ens
podrà orientar sobre com ha de ser el nostre tracte. Fer un repàs als llibres que hi ha sobre tècniques
de captació i manteniment de clientela també ens pot ser de bon ajut.

La mà esquerra
Però sempre tindrem present que per aconseguir una bona clientela caldrà temps, una actuació
continuada i molta paciència. Allò que tant hem sentit “el client sempre té raó” dissortadament ha
calat a fons en el públic, i en molts casos d’una manera exagerada que dificulta les relacions normals
entre venedor-client. Una bona mà esquerra sempre ha de servir-nos per sortir d’aquelles situacions
compromeses i molt especialment quan l’enfrontament sigui en presència d’altres clients, aquestes
enutjoses situacions sempre acostumen a passar amb la botiga plena, per tal de condicionar-nos.
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El factor humà
Si alguna cosa podrà sempre oferir el petit comerç o el comerç especialitzat en front a les grans
superfícies, centres comercials i comerç electrònic és el factor humà. Tot allò que ajudi a fomentar-
lo, enriquir-lo, desenvolupar-lo, i posar-lo a l’abast, serà la clau per aconseguir que el consumidor
es decanti per aquest tradicional sistema de distribució.
Aconsellar, recomanar, explicar, demostrar, ensenyar són serveis que per sort cada cop es valoren
més i més. “Fer l’article” és una expressió que avui ha perdut vigència i que es troba a faltar. La
nostra decisió és ben nostra, però l’ajut del venedor pot fer que sigui encertada. Una de les nostres
obligacions és proporcionar aquest ajut sempre que ens sigui sol·licitat, però compte en no caure
en el servilisme o l’enfarfegament que tant s’havia prodigat en d’altres temps.
Aquest factor humà en sectors com el mercer és molt més apreciat i molt lluny de l’abast de les
grans superfícies, amb un tracte totalment despersonalitzat.
És potser per aquest motiu que no volen entrar en competència i tenen una mínima oferta d’articles
de merceria i amb preus alts.

Serveis
No oblidem que el comerç pertany al sector dels serveis, per tant ens hem d’esforçar al màxim per
a donar-los, si volem aconseguir que ens tinguin en compte a l’hora de decidir el consumidor allà
on va a comprar. Hi ha determinats  serveis que no podrem oferir-los individualment, però sí,
col·lectivament, caldrà, doncs que pensem també en aquest sentit, per tal de poder fer front als
grans. L’aparcament o el lliurament de la compra a domicili no és individualment a l’abast d’una
sola botiga, però una petita estructura organitzativa zonal –associació, agrupació– pot permetre
que ho poguem oferir als nostres clientes.

Els descomptes: vici o virtut?
No som partidaris de recomenar fer descomptes als clients, entre d’altres coses, perquè acostumen
a crear addicció i, allò que fem fer un cop, comporta perillosos precedents.
És preferible que en determinades ocasions fem algun petit obsequi, una senzilla atenció, que
mostri al client el nostre reconeixement, i sense obligar-nos a res en concret. Si la compra d’un
article és d’una quantitat molt considerable que ens permeti reduir la marginalitat, optarem per
estudiar un preu nou en motiu d’aquesta quantitat, cosa que farem present al client expressament
remarcant que és solament per aquest motiu.

Rebaixes
L’experiència ens ha demostrat que les rebaixes en merceria no són bones per a ningú, la nostra
clientela compra quasi sempre per necesitat i molt poc per impuls. Convé fer-les només en
articles de novetat i de temporada (per tant s’haurà aplicat abans un marge alt) amb elevat risc
de quedar-se obsolets, i també en alguns articles d’alta fantasia en gèneres de punt i complements.

Devolucions
Hem d’establir unes condicions mínimes per poder acceptar-les:
Sempre s’acompanyarà l’article objecte de la devolució amb el seu corresponent tiquet de compra.
El termini màxim serà de 15 o 30 dies entre la data de compra i la de la seva devolució, excepte els
articles amb tara.
No han d’acceptar-se devolucions d’articles de roba interior, filatura, botons, agulles, blisters oberts
i tots aquells que s’han tallat a mida.

La fidelització
Són un conjunt de tècniques que intenten aconseguir que el client sempre ens triï primer a nosaltres
que a la competència en igualtat de condicions. Hi ha diversos sistemes que serveixen a aquesta
finalitat: sorteigs, punts, vals, obsequis, promocions especials. Sovint es creu que això no és a
l’abast d’una botiga petita, però no és així, i malgrat que la nostra estructura sigui de dimensions
reduïdes, la nostra voluntat i, molt especialment la creativitat, ens permetrà que podem fer
actuacions de fidelització amb un cost inicial molt baix.

Horaris
Els horaris comercials han estat, són i seran polèmics. Conjuntar voluntats i interessos sol ser difícil
i d’escàs resultat pràctic. L’ideal fóra aconseguir una normativa suficientment rígida per establir un
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costum al consumidor i el suficient flexible per atendre els casos específics de cada zona. Pel que
sembla, això és força difícil i, mentre ens sigui permès establir-los individualment seria bo fer-ho
atenent aquest criteri:

• Dies i hores de més activitat pròpia i de la zona d’actuació immediata
• Respecte als costums del lloc o zona d’influència
• Compliment meticulós de l’horari establert
• Pocs canvis i/o excepcions

Amb la qüestió horària no podem oblidar que fem un servei, i per tant seria inútil tenir obert quan
a ningú no li interessa, però tampoc hem de caure en el cantó oposat d’establir llargues jornades
de portes obertes per mirar de complaure tothom, però en realitat no servir de res.
El sentit comú, com en molts casos és una bona manera de guiar-se, tot seguint les disposicions de
les diferents comunitats autònomes en aquest sentit.

Centre de trobada
Aquell tracte humà que hem de tenir com a eix central de la nostra activitat comercial ens ha de
dur a mirar d’aconseguir que la nostra botiga esdevingui quelcom més, que sigui una mena de
punt de trobada si la seva disponibilitat ho permet. La creació i realització de cursos de manualitats
o labors és una magnífica activitat que revitalitzarà la nostra actuació, ens cohesionarà en el teixit
social de l’entorn i de la zona d’actuació, i ajudarà a desenvolupar les nostres vendes. No té uns
efectes immediats, és cert, però sí, a mig termini.

Les relacions públiques
Un principi que facilita la convivència és l’arrelament en el lloc on es viu i on es treballa. Els nous
costums de la societat actual porten més cap l’individualisme que cap al sentit col·lectiu. L’arrelament
del botiguer en el teixit social que l’envolta i la seva participació en aquells actes i amb les entitats
representatives d’aquest sector de la societat, és una manera senzilla i molt efectiva de fer un
treball de relacions públiques.
Cal ser conscients que el paper del comerç en el desenvolupament de la societat ha estat i és
important, però sempre en la mesura que se´n senti una part vital i activa en les manifestacions
socials i que això, afavorirà les nostres relacions, no solament veïnals, sinó també i, en conseqüència,
les estrictament comercials. És molt freqüent que el botiguer visqui més hores en el lloc de treball
i per tant hi estigui més vinculat  que no pas al seu lloc de residència, evidentment quan ambdós
siguin diferents.

El comerç virtual
S’ha anomenat així el comerç que es realitza a través de la red d’Internet, a la qual el consumidor
accedeix, a través del seu ordinador connectat al telèfon, a una informació sobre productes, béns
i serveis en unes pàgines denominades “web”. Si són del seu interès pot demanar-los i pagar-los
també a través del seu ordinador.
Aquestes operacions es poden fer a tot el món i en els darrers anys han esdevingut molt importants
en determinats països i per a determinats sectors, però aquest no és el cas de la merceria a casa
nostra, que tot just comença a utilitzar-lo. Ens limitem a fer-ho constar com una eina més i,
esperem que el temps ens digui quin paper tindrà en el futur.
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La paperassa

La sol·licitud i tramitació de permisos per tal de poder exercir la nostra condició de comerciants i les
obligacions fiscals que contraurem ho anomenem “la paperassa” i, també n’hem volgut parlar, malgrat
que sempre és aconsellable dirigir-se al professional, al gestor administratiu, tant pel que fa a la tramitació
dels permisos i llicències d’obertura d’establiment com en les actuacions administratives habituals.

Obligacions fiscals
La situació fiscal varia en funció de la situació de cada contribuent, i per a poder establir un quadre
orientatiu hem considerat:

• Normativa vigent al setembre del 2004
• El comerç tindrà només un titular.
• S’acollirà al sistema de mòduls

Nom En funció de... es paga a... quan?

I.R.P.F. (impost) Espai, potencia, Agència tributària trimestralment, es
Estimació objectiva llum, personal. regularitza amb
Mòduls la renda anual.

I.V.A. (impost) Volum de compres Proveïdor, mitjançant En pagar la
Impost de Valor Afegit el recàrrec d’equivalència (4%) factura del proveïdor

Seguretat Social Autònoms Cotització autònoms Tresoreria general Mensualment

Llicència d’activitats (taxa) Normativa Ajuntament Pagament únic a
Permís d’obertura específica de l’Ajuntament l’inici

I.A.E. Espai, localitat. Ajuntament Pagament únic
Impost Activitat Econòmiques Exent de pagament en mòduls o fraccionat.

Observacions
Hem de dir que tots els pagaments dels impostos assenyalats es poden fer per banc o caixes
d’estalvis i, fins i tot es poden domiciliar, cosa que en casos determinats comporta una petita
reducció, però que a més, ens treu la preocupació del seu venciment. També en cas de no fer el
pagament en els terminis assenyalats per la corresponent administració o entitat, ens penalitzaran
amb un recàrrec en cas de no poder justificar-ho degudament.
Algunes administracions tenen determinats incentius i ajuts que podrem demanar a l’iniciar una
nova activitat professional.

Les “societats”
La conveniència de convertir-se en societat és una decisió prou important per a consultar-la amb
un professional i per l’abast d’aquest manual ens hem de limitar simplement a exposar-la com una
forma més de poder realitzar l’activitat que hem tractat. Les condicions particulars són molt
importants a l’hora de triar aquesta opció, que, és minoritària en aquest tipus de comerç i més
encara en el sector de la merceria al detall.
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BOFARULL ESTARLICH, S.A.:
experts en merceria

Hem sobrepassat el mig segle d’activitat comercial com a majoristes en el sector de la merceria i, qui ens
coneix sap que el nostre tarannà no és el de la autopropaganda, però no volem desaprofitar aquesta
oportunitat per  explicar una mica allò que hem estat fins al present, quina és la nostra filosofia d’actuació
professional i la nostra visió del futur immediat.

Una mica d’història
La nostra presència com a majoristes de merceria ens porta a l’any 1942, quan el Sr. Esteve
Estarlich va fundar el negoci que se situà al carrer Sant Pere més Alt i, més concretament al
principal del número 27. A la dècada dels anys 60, entrà en el negoci la Sra. Carme Bofarull.
Va ser a la dècada dels 80 quan es formà l’actual societat Bofarull Estarlich, Societat Anònima
i passar al carrer de Méndez Núñez, número 8, que va suposar una notable ampliació i
modernització de totes les instal·lacions, però d’una manera molt especial aquelles destinades
expressament als nostres clients.
Ja més recentment, una nova ampliació de la superfície amb l’adquisició d’uns locals contigus, ens
permet poder oferir actualment una superfície d’exposició i venda de 1.000 metres quadrats, amb
seccions ben definides tant per grups com per  famílies d’articles, que faciliten tant al client com al
nostre propi personal una molt més gran eficàcia en les operacions de compra i venda. Tota
aquesta trajectòria ens permet assegurar una llarga experiència i també una constant actualització
imprescindible per a continuar amb èxit la nostra presència en el mercat.

Un magatzem ben situat
Des de l’inici no ens hem mogut del barri de Sant Pere de Barcelona, un indret molt ben comunicat,
i que darrerament ha millorat el servei d’aparcament, però que sempre ha excel·lit com un important
centre de distribució tèxtil a l’engròs, amb una important oferta de productes que van des de la
merceria a la “moda pronta”, des d’articles de punt exterior, llenceria, interiors i moda infantil, a la
decoració tèxtil per a la llar. Aquesta important concentració comercial tèxtil sorgida ja a finals del
segle passat, d’una manera espontània i continuada ha fet que l’oferta, tant per la seva varietat
com pels preus, esdevingués referencial no solament a Catalunya, sinó a tot l’estat espanyol.

Representants per a Catalunya
El nostre àmbit d’actuació a més del magatzem a l’engròs amb la venda al taulell, se situa
preferencialment a Catalunya, amb representants que atenen la majoria de comarques així com
disposem de serveis per a enviar les comandes sol·licitades a qualsevol punt.
La seva ampliació i millora així com els de la nostra seu central és una de les tasques en les quals
actualment hi estem més abocats. Actualment disposem d’una pàgina web a on podeu consultar
productes i realitzar comandes (www.bofarull.com).

Coneixem el sector de la merceria
Aquesta llarga dedicació al sector mercer ens permet garantir que coneixem el sector, els seus
productes, la seva actual situació i la problemàtica que l’envolta i treballem il·lusionats per aconseguir
fer front, plegats amb els nostres clients, als problemes que dia a dia se’ns presenten. Des de
sempre ens ha agradat tenir un intercanvi de parers davant situacions que els temps ens han dut,
i buscar solucions conjuntes que ens permetin a tots tirar endavant i millorar. Ens mirem el futur
immediat amb optimisme i confiança en les nostres possibilitats però amb la preocupació d’estar
sempre al dia.

Actualitzar i renovar
Aquestes són unes accions necessàries per a qualsevol tipus de negoci, però creiem que encara ho
són molt més en el cas de la merceria, que necessita de noves i creatives formes per resituar-se en
un mateix nivell que l’actual oferta comercial i poder captar el consumidor jove, tot mantenint el
client tradicional.
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Presentar una oferta actual, tant en el fons com en la forma ha estat i és una de les nostres
principals actuacions, ben sintonitzats en la moda de cada moment i amb l’oportunitat que exigeixen
els temps actuals. Tenir el gènere quan es necessita, per poder aprofitar les oportunitats d’una
demanda regida més per la necessitat puntual que cap altra motivació.
S’ha dit que els articles de la merceria clàssica tenen pocs canvis, és cert, però hi ha una novetat
constant cada temporada a la qual hem  d’estar atents per tal de poder incorporar-la i oferir-la als
nostres clients, en un esperit de renovació constant que ens exigim per no perdre en cap moment
el lloc d’avançada que creiem que hem de tenir.

Un tracte personalitzat
És un tret que creiem que ens ha distingit sempre. Per a nosaltres cada client no és un número
com vol l’ordinador, abans és una persona amb nom i cognoms, a la qual volem atendre
personalment, com si veritablement es tractés de l’únic client que tenim.
L’escoltem i fem tot allò que està al nostre abast per donar-li el que ens ha demanat.
Incorporem noves tecnologies per estar al dia i mantenir la competitivitat que el mercat ens exigeix,
però mai aquest arbre de la modernitat ens ha impedit de veure el bosc de la nostra clientela i així
pensem continuar per molt de temps.

Assessorament
No pretenem saber-ho tot ni de bon tros, però allò que sabem no dubtin que ho posem sempre a
disposició de tots els nostres clients i més d’aquells que pel poc temps que fa que són al ram, més
ho necessiten. Fins i tot en alguns casos que ens ha estat demanat per persones que sense cap
experiència s’han decidit a posar un negoci de merceria, els hem ofert la possibilitat –sempre que
ha estat possible– de passar un aprenentatge en el nostre magatzem a fi d’obtenir unes primeres
nocions sobre el món de la merceria.

Servei, eficiència, preus...
I moltes més coses que esperem vagin descobrint quan ens visitin, si finalment s’han decidit a
incorporar-se al món de les vetes-i-fils. O si ja fa temps que en formen part, però fins ara no
han tingut l’oportunitat de conèixer-nos, volem fer-los saber que estem a la seva disposició i,
per aquells que tenim el goig de poder-los comptar com a clients, com que ens coneixen prou,
poc més els podem dir.

A tots vostès va dirigit aquest manual tot esperant els pugui ser d’utilitat i ajut.


