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1. INTRODUCCIÓ 

Les xarxes socials tenen una gran presència en la vida de la gran majoria de la 

societat i el seu poder d’influència sobre la població és molt alt. Aquest hàbit s’ha 

potenciat en bona part gràcies al creixement de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, que han permès que tots els individus estiguem connectats 

independentment de la nostra ubicació. 

És en aquest context en el qual la comunicació també ha viscut una profunda 

transformació. Les xarxes socials han permès donar veu a molts grups, com per 

exemple les empreses. Així, ara les organitzacions disposen d’un gran ventall de 

possibilitats per comunicar-se amb els diferents públics. En els últims anys, un dels 

canvis que s’està produint en moltes empreses és l’esforç per transmetre la seva 

identitat de marca. Per aconseguir-ho, un aspecte fonamental d’aquest procés és la 

definició i comunicació dels valors de l’empresa que estudiem en aquesta investigació. 

Ens hem centrat en l’àmbit del motociclisme, concretament en els casos concrets de 

Yamaha i Honda i la seva comunicació externa a través de la xarxa social Twitter. 

Primer, hem realitzat un estudi en profunditat sobre al temàtica existent. Malgrat que 

no hi ha cap investigació al respecte, és necessari conèixer els diferents conceptes i 

fenòmens concrets que estan relacionats amb la nostra recerca. D’aquesta manera, es 

podrà entendre la investigació i els objectius que persegueix. Aquesta informació es 

troba en el ‘Marc teòric’ d’aquesta base científica teòrica. 

A continuació, hem començat amb la ‘Metodologia’ específica de la nostra investigació. 

Hem parlat amb els responsables de comunicació de Yamaha i Honda a Espanya per 

conèixer els valors que volen transmetre des de les marques. A més, hem analitzat 

tota l’activitat a Twitter d’aquestes dues marques durant els Grans Premis de la 

temporada 2016-2017 per comprovar la transmissió d’aquests valors i també hem 

sotmès part del públic objectiu a un test d’identificació de valors per mitjà de l’eina 

Protocol EVA del grup d’investigació del LAICOM. 

Un cop hem obtingut els resultats de tota la recerca, els hem analitzat detalladament 

per extreure’n unes conclusions en relació amb els objectius que ens havíem marcat al 

principi i hem proposat possibles línies futures de treball. A més, també hem realitzat 

un exercici autocrític per avaluar la nostra investigació i proposar millores de l’estudi 

realitzat. 
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2. PLANTEJAMENT DEL PROBELMA 

2.1. Identificació del problema 

Actualment, la societat es troba estretament lligada al desenvolupament de les 

tecnologies de la informació i la comunicació. En aquest context, les empreses han vist 

com, en els darrers anys, les seves estratègies de comunicació i publicitat s’han 

quedat obsoletes a causa de l’evolució de les noves tecnologies, que han comportat 

un canvi de conducta social en tots els sectors de la població, des dels més petits fins 

als més grans. L’aparició de les xarxes socials ha permès que els usuaris estiguin 

interconnectats i informats independentment de la ubicació geogràfica de cadascun. 

Segons dades de l’informe Análisis de las Tendencias de uso y participación en las 

redes sociales a nivel Mundial en España (2015), la tendència de creixement de les 

xarxes socials a Espanya segueix una línia ascendent i s’estima que, al final de 2018, 

hi haurà 2.440 milions d’usuaris, el doble dels que hi havia el 2011. 

Segons Jose Antonio Carballar Falcon (2011), l’èxit d’una empresa depèn, en gran 

mesura, de les relacions que manté amb els seus clients i aquestes formes de relació 

estan canviant. Partint d’aquesta premissa, en l’actualitat, les petites i grans empreses 

estan canviant el seu sistema de comunicació per continuar arribant al públic. Així, en 

els últims anys, a les empreses hi ha una clara tendència a reduir el pressupost 

destinat a la promoció dels seus productes o serveis per potenciar la comunicació de 

la seva imatge de marca. Per tant, les empreses ja no se centren únicament a fer 

publicitat a gran escala dels seus productes, sinó que van més enllà. Hi ha altres 

accions comunicatives, com ara la transmissió de valors comunicatius que abordarem 

en aquesta investigació, que adopta una gran importància i que pot acabar repercutint 

en la percepció de la marca de l’usuari final. 

Creiem que és important destacar que el valor de la marca s’ha convertit en el bé més 

apreciat de les empreses. Tal com recull Iolanda Casala en la tesi Comunicación de 

marca para vender (2015), l’autèntic valor no el té el producte, sinó la marca i 

construir-la no és fàcil. És per això que les empreses estan cada vegada més 

preocupades i ocupades intentant construir valor de les seves marques. 

La transmissió de valors de marca es pot realitzar per molts mitjans diferents com ara 

organitzant o participant en esdeveniments, creant contingut de qualitat o bé oferint 

obsequis, entre moltes altres accions. Tot i això, nosaltres ens centrarem en els valors 

de marca transmesos a través de l’àmbit digital, concretament en una de les xarxes 



 

6 

socials: Twitter. Cal tenir en compte que les plataformes digitals tenen una gran 

influencia en el dia a dia de les persones. Segons l’estudi Teens. Placing a spotlight on 

the digital behaviors of the teen demographic de GlobalWebIndex (2014), les persones 

passen 2 hores diàries a les plataformes digitals. El mateix estudi també indica que 1 

de cada 4 minuts que passa un usuari a Internet ho fa en alguna xarxa social. 

El problema observat en l’àmbit de les xarxes socials de les marques de motociclisme 

és la inexistència d’estudis que corroborin que es produeix una transmissió de valors 

de les marques i que aquesta comunicació es correspon amb els valors que les 

mateixes marques defineixen en la seva comunicació corporativa. Per consegüent, 

tampoc es coneix si, en el cas que es produeixi una transmissió de valors de la marca, 

aquests són percebuts amb eficàcia pel públic final. Els grups en els quals focalitzarem 

l’estudi es troben en l’àmbit del motor i corresponen a dues marques de motociclisme 

d’elit: Yamaha i Honda. Actualment, Honda és la marca que més victòries acumula en 

tota la història de la Moto GP amb un total de 753 i Yamaha és la segona a la 

classificació amb 501 victòries. Són, per tant, les dues marques de motociclisme de 

referència. D’aquesta manera, analitzarem l’activitat a Twitter d’aquestes dues firmes 

de motocicletes i també les compararem per observar si hi ha diferències entre elles o 

no. 

El motiu d’analitzar els missatges publicats a través de les RRSS, i concretament a 

Twitter, es troba en el fet que és la xarxa social en la qual predomina més la 

simultaneïtat dels seus continguts durant la realització d’un esdeveniment esportiu. El 

límit de 140 caràcters dels tuits responia originàriament a la idea d’explicar el que 

s’estava fent o pensant en un moment determinat de manera senzilla. Així doncs, a 

través de Twitter es pot observar quins valors es transmeten en els missatges just 

abans i després d’acabar les curses de Moto GP, tant per part de les marques com 

dels pilots. Jose Antonio Carballar (2011) considera que Twitter “és una eina ideal per 

estar en contacte amb els temes que interessen i, des del punt de vista dels que 

produeixen informació, és una bona eina per esportistes, directius d’empreses que 

facin públic el que fan o pensen”1. Per tant, no hi ha cap canal de comunicació actual 

que s’ajusti més a la problemàtica que pretenem estudiar. 

 

 

 

1 
Si no s’informa del contrari, la traducció de totes les cites directes aparegudes en aquest treball són pròpies. 



 

7 

El problema de la nostra investigació se centra a comprovar si els valors que 

defineixen aquestes dues marques de Moto GP es poden identificar amb els valors 

transmesos a través de Twitter i, posteriorment, si aquests són identificats pel públic 

objectiu de les marques.  

2.2. Valoració del problema 

Hem detectat que no s’havia investigat res abans sobre la transmissió de valors en la a 

comunicació a través de l’àmbit digital –emesos per Twitter- per marques de motor i 

considerem que és rellevant dur a terme una investigació al respecte. 

Tanmateix, sí que hi ha estudis previs que tracten la transmissió de valors en l’esport, 

com la investigació Nike: los valores del “Swoosh”, d’Albert Fernández Soler (2017), 

però no se centren en la plataforma de Twitter. També hi ha recerques que estudien la 

comunicació corporativa en l’àmbit esportiu, però no tracten el món del motor ni la 

comunicació dels valors, com és el cas de la investigació La coherencia y la eficacia 

comunicativas en las redes sociales como elementos de contraste clave entre la 

imagen intencional y la imagen percibida de un club de fútbol de élite: el uso de 

Facebook por parte del RCD Espanyol, d’Anna Carbonell Vivancos (2017). 

Per determinar si el problema d’investigació era apropiat, hem tingut en compte 

diferents aspectes que ens han permès fer-ne una valoració positiva. 

És real? 

Sí, és un problema que és vigent en l’actualitat i sobre el qual encara no hi ha una 

solució definida. 

És resoluble? 

Es tracta d’un problema que pot ser eficaçment resolt a través d’un procés 

d’investigació que parteixi d’una anàlisi dels valors de les marques de motocicletes i 

l’anàlisi de les seves accions comunicatives a través del seu ús a Twitter. A més, 

també es pot conèixer la percepció del seu públic objectiu a través d’un treball de 

camp concret. 

És rellevant? 

Hi ha un problema significatiu, perquè la competició de Moto GP adquireix un paper 

molt rellevant en l’estratègia de les marques de motocicletes a l’hora de promocionar 

les seves marques i aconseguir un posicionament dins el mercat del motor. Seguint 
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aquesta premissa, doncs, és important també saber si els valors d’una firma es 

corresponen amb els que realment transmet l’empresa i els que percep la població. 

És factible? 

Creiem que podem assolir els objectius exploratoris i descriptius de la investigació, ja 

que disposem de la suficient competència com per comprendre els seus aspectes més 

importants i interpretar-los. 

Aportarà algun coneixement nou? 

La resolució del problema actual permetrà determinar si l’estratègia de les marques 

més potents d’apostar per la publicitat a través dels campionats de Moto GP és 

rendible o, en cas contrari, si s’ha d’ajustar més als objectius de la firma de motos. Així 

doncs, pot servir de punt de partida per canviar les accions comunicatives de les 

empreses. 

Obrirà nous camps d’estudi? 

És molt probable que a partir d’aquesta investigació s’iniciïn d’altres que segueixin la 

mateixa línia però emmarcades en altres àmbits que no siguin necessàriament 

esportius, com per exemple pot ser la transmissió de valors en les petites i grans 

cadenes de restauració, les quals sempre estan sotmeses a les crítiques de la 

població. 

2.3. Formulació del problema 

Amb aquesta investigació tenim la intenció d’estudiar la transmissió dels valors de les 

marques de Moto GP i si el públic és capaç d’identificar-los a través de les seves 

accions de comunicació digital emprades a Twitter. 

Per ser capaços d’abordar aquest problema, és necessari conèixer la planificació de la 

comunicació de les marques, els seus valors i altres aspectes relacionats amb la 

generació de la imatge de les marques de Moto GP que ens ocupen. 

Amb aquesta investigació pretenem resoldre diverses qüestions; les preguntes que 

ens plantegem per abordar correctament el problema són: 

-Quins són els valors de les marques Yamaha i Honda? 

-Com es transmeten els valors de marca de Yamaha i Honda a través de Twitter? 

-Hi ha coherència entre els valors de marca i els transmesos a Twitter? 



 

9 

-El públic dels comptes de Twitter dels pilots de Moto GP identifica els valors que 

pretén comunicar la marca? 

3. OBJECTE D’ESTUDI 

El nostre objecte d’estudi és, per tant, tots aquells elements de continguts 

comunicatius que, un cop estudiats i delimitats, ajuden a identificar si hi ha coherència 

entre els valors que defineixen Yamaha i Honda i els que transmeten a través de les 

xarxes socials.  

Els continguts que seran utilitzats per estudiar si s’estableix aquesta relació són els 

que estaran vehiculats a través del Twitter de la marca de motocicletes. També es 

comprovarà si els valors detectats a Twitter són identificats pel públic objectiu. 

4. ABAST DE LA INVESTIGACIÓ 

La investigació està formada per tres fases diferents. 

Exploratòria 

Segons Roberto Hernández a Metodología de la Investigación (2014), “els estudis 

exploratoris s’efectuen, normalment, quan l’objectiu és examinar un tema o problema 

d’investigació poc estudiat, del qual es tenen molts dubtes o no s’ha abordat gens 

anteriorment”. Per tant, la nostra investigació és exploratòria, ja que no s’ha abordat la 

comunicació de valors en l’àmbit del motociclisme. 

Hi ha material científic i acadèmic sobre la transmissió de valors així com també sobre 

la comunicació corporativa en l’esport. Tanmateix, no hi ha estudis sobre els valors en 

l’àmbit del motociclisme i a la plataforma Twitter. La nostra investigació gira en torn a 

la comunicació de valors de marca d’empreses de motocicletes amb objectius 

comercials, que tenen representació a Moto GP, tema sobre el qual podem veure que 

no hi ha bibliografia científica, ja que es tracta d’un tema que encara no s’ha estudiat. 

D’aquesta manera, la nostra fase exploratòria consistirà a conèixer què han dit els 

autors i articles científics sobre la comunicació empresarial (relacionada amb l’àmbit de 

l’esport) i com es treballa aquesta comunicació a través de les noves tecnologies i les 

xarxes socials. 
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Descriptiva 

Tal com s’indica a Metodología de la Investigación, “els estudis descriptius pretenen 

mesurar o recollir informació de manera independent o conjunta sobre els conceptes o 

les variables a les quals fan referència” (Fernández, C. i Hernández, R. (2014)).  

A la segona fase de la investigació, la descriptiva, identificarem i descriurem els 

diferents elements que influeixen de forma directe en la nostra investigació. Els estudis 

descriptius busquen especificar les propietats, les característiques i els perfils 

importants de persones, grups, comunitats o qualsevol altre fenomen que se sotmeti a 

un anàlisi (Danhke, 1989). 

En el nostre cas, els descriptors que estudiarem i sobre els quals recollirem informació 

per analitzar-la es poden dividir en dos grans grups. 

Per una banda, hi ha les marques de motocicletes, els seus pilots de Moto GP i els 

seguidors, que és el públic final. 

- Les marques de motocicletes són el principal agent de la investigació, ja que és el 

focus principal d’atenció sobre el qual analitzarem la seva activitat. A partir d’aquesta 

anàlisi, estudiarem quina repercussió té aquesta activitat amb la resta d’actors 

implicats. 

- Els pilots de Moto GP són el segon gran centre d’atenció de la recerca. També 

tindrem en compte com es desenvolupen en aquest context i analitzarem la seva 

activitat per fer-ne una valoració. 

- Els seguidors, o també anomenat públic final. És l’actor pel qual s’intenta millorar tota 

la comunicació que es treballa i al qual interessa captar l’atenció. Els resultats 

obtinguts de la recerca serviran per continuar arribant a aquest públic en el futur. 

Per altra banda, també hi ha els valors, la identitat de marca i la xarxa social Twitter. 

-Els valors són, segons Milton Rokeach (1973), guies i determinants d’actituds socials i 

ideològiques, per una part, i del comportament social, per una altra. 

-La identitat de marca és “el conjunt d’actius vinculats al nom i símbol de la marca que 

incorporen valor subministrat per un producte o servei a la companyia i/o als seus 

clients” (Aaker, D. 1996). 

-Twitter és una xarxa social de comunicació bidireccional que limita els seus missatges 

a 280 caràcters, encara que originàriament el límit era de 140 caràcters, ja que va 
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néixer amb la idea d’explicar el que s’estava fent o pensant de manera senzilla. 

L’objectiu era que els pensaments arribessin el més lluny i ràpid possible. 

Explicativa 

“Els estudis explicatius van més enllà de la descripció de conceptes o fenòmens o del 

establiment de relacions entre conceptes; estan dirigits a respondre a les causes dels 

esdeveniments, successos i fenòmens físics o socials”, segons Hernández Sampieri a 

Metodología de la Investigación (2014). 

La tercera fase de l’abast de la nostra investigació es portarà a terme després d’haver 

aplicat la metodologia establerta per a la nostra recerca. En aquesta última fase 

explicarem per què succeeix el fenomen estudiat, en quines condicions es produeix i 

quines variables relaciona. D’aquesta manera, el nostre objectiu de la investigació serà 

identificar els elements de transmissió de valors per part de la comunicació corporativa 

a través de Twitter de les marques de motocicletes i si aquests es corresponen amb 

els dels seus pilots de Moto GP. Un cop identificats, analitzarem de quina manera es 

relacionen tots aquests factors. 

Les marques de motocicletes analitzades, Yamaha i Honda, dediquen grans esforços 

a treballar la seva comunicació corporativa, especialment a través de les xarxes 

socials, les quals s’han convertit en eines de gran notorietat a l’hora de donar a 

conèixer una marca, producte o servei. Una de les principals plataformes a través de la 

qual es treballa aquesta comunicació empresarial és Twitter. Les empreses intenten 

transmetre al públic una identitat de marca a través de la transmissió dels valors en els 

seus missatges amb els quals s’identifica l’empresa. L’objectiu final és que el client 

potencial concebi aquella marca no únicament per la fabricació d’un determinat 

producte, sinó per l’essència i principis de la marca. 

Per aconseguir-ho, haurem de dissenyar una metodologia que ens permeti recollir tota 

la informació necessària per estudiar les relacions que es donen entre tots els agents 

que es troben implicats en aquest escenari, fet que es detalla en la secció de 

metodologia d’aquest treball. 
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5. OBJECTIUS 

La investigació que proposem dur a terme està formada per objectius específics que 

en el seu conjunt permeten resoldre l’objectiu principal de la recerca. L’objectiu 

principal, com ja hem indicat anteriorment, és comprovar si els valors que defineixen 

aquestes dues marques de Moto GP es poden identificar amb els valors transmesos a 

través de Twitter i, posteriorment, si aquests són identificats pel públic objectiu de les 

marques. 

La resta d’objectiu específics es classifiquen en les diferents fases de la investigació. 

5.1. Objectius segons l’abast de la investigació 

Cadascuna de les fases de l’abast de la investigació comprèn al seu torn diversos 

objectius específics. 

Objectius exploratoris 

Els objectius de la primera fase de la recerca són el següents: 

-Investigar la bibliografia científica existent sobre la comunicació corporativa. 

-Investigar com s’ha treballat la comunicació de valors en l’àmbit de l’esport. 

-Conèixer com les empreses han implementat les xarxes socials en la seva 

comunicació externa. 

-Conèixer quin és l’ús de Twitter per part de les marques de motocicletes. 

-Aprofundir en el significat de les següents terminologies: valor i identitat de marca. 

-Indagar com s’ha estudiat el valor de marca 

-Conèixer la comunicació empresarial de Yamaha i Honda 

-Conèixer els valors de les marques de motociclisme Yamaha i Honda. 

-Descobrir com Yamaha i Honda construeixen la seva identitat de marca. 

Objectius descriptius 

La segona fase de la investigació compta amb els següents objectius: 

-Definir els diferents agents que tenen rellevància en la nostra investigació. 

-Descriure els elements que permeten detectar la transmissió de valors en els 

missatges de Twitter. 

-Delimitar els tipus de públic als que es dirigeix una marca en la seva comunicació. 
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Objectius explicatius 

Els objectius que formen part de la última fase de la investigació són: 

-Valorar si hi ha relació entre la transmissió de valors de les marques de motocicletes i 

els pilots de Moto GP. 

- Comparar si el treball amb els valors a la comunicació de Twitter és coherent amb la 

identitat de marca 

- Determinar si els valors fixats per les marques són percebuts pel públic. 
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6. MARC TEÒRIC 

En el marc teòric, tractarem totes aquelles àrees que són d’interès pel nostre 

coneixement abans d’iniciar la recerca. D’aquesta manera, aprofundirem en la gestió 

de la comunicació externa de les empreses, les quals busquen oferir un plus de 

qualitat per diferenciar-se de la competència i assolir així diferents objectius de les 

seves estratègies comunicatives. 

En aquesta línia, veurem com hi ha sis elements per aconseguir aquest tret 

diferenciador, encara que en aquesta recerca ens centrarem només en la transmissió 

de valors. Aquests aspectes són treballats tenint en compte els diferents tipus de 

públic que té una empresa i els diferents instruments de comunicació que permeten 

arribar de manera efectiva a aquests públics. Un d’aquests canals correspon a les 

xarxes socials, que, en el nostre cas, es reduiran a la plataforma de Twitter. 

6.1. La transformació de les empreses: la importància de comunicar 

Tota empresa té com a principal objectiu aconseguir beneficis econòmics a través 

d’una activitat comercial. És per això que els models tradicionals d’organització 

d’empreses consideren que el producte és l’aspecte més lloat d’una organització. De 

fet, és cert que sense la producció d’un producte o servei per comercialitzar, l’empresa 

no pot funcionar. 

Tanmateix, en els últims anys, s’han produït canvis substancials en el comportament 

de la societat que, conseqüentment, han influït en l’activitat empresarial. Jordi Morató 

explica que “la importància de la comunicació en les organitzacions ha anat creixent a 

mesura que els models empresarials s’han anat fent més complexos”. D’aquesta 

manera, “s’ha passat dels models comunicatius unidireccionals i formals de l’empresa 

clàssica a models de comunicació multidireccionals i informals propis de l’empresa 

xarxa” (Morató, 2011). 

L’arribada d’Internet ha situat la comunicació de les marques en un dels àmbits més 

importants d’una empresa. Reinsch (1996) defineix la business communication com 

“aquella ciència pràctica que estudia l’ús, l’adequació i la producció de llenguatges, 

símbols i signes per dirigir activitats amb finalitat lucrativa que desitgin satisfer 

necessitats i desitjos humans per mitjà de l’oferta de béns i serveis”.  

En un mercat actual molt competitiu a nivell empresarial, es busca oferir un plus més 

de qualitat de les marques que les diferenciï de la competència. Cada cop més s’està 
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aconseguint aquesta distinció a través de les accions comunicatives que permeten 

informar al públic sobre l’empresa i la seva vessant més humana i propera al 

consumidor. 

L’elevada importància que es comença a donar a la comunicació d’una empresa 

sorgeix de la necessitat d’informar als diferents públics que l’organització existeix. Així 

doncs, totes les organitzacions comuniquen constantment, encara no que ho vulguin ja 

que el silenci també comunica. En la bussiness communication, Reinsch (1996) 

diferencia entre la gestió de la comunicació interna i l’externa. 

De les dues vessants comunicatives de la bussiness que defineix Reinsch, per a la 

nostra investigació únicament ens centrarem en la gestió de la comunicació externa. 

Així, comprovarem si Honda i Yamaha donen tanta importància a la vessant 

comunicativa de l’empresa per oferir aquell el plus de qualitat tant preuat que permet 

diferenciar-se de la resta. 

6.2. Accions corporatives: comunicació i conducta empresarial 

Matilla (2008) defineix la comunicació corporativa com la posició professional que “es 

dedica a crear, promoure i mantenir la imatge de l’empresa o institució, així com a 

establir relacions amistoses i de cooperació entre l’organització i els seus públics 

interns i externs”. A més, Morató (2011) afegeix que es realitza “mitjançant la gestió de 

la informació, la comunicació  el coneixement”. Per la seva banda, Capriotti (2005) 

vincula aquest concepte amb “la totalitat dels recursos de comunicació dels que 

disposa una organització per arribar efectivament als seus públics”. 

Tot i això, és un error considerar que una empresa només informa a través de les 

seves accions comunicatives, ja que qualsevol comportament d’una organització, sigui 

intencionat o no, comunica amb el públic. Una organització també comunica per mitjà 

de la seva conducta corporativa, és a dir, a través de les seves activitats i accions que 

es porten a terme en el seu dia a dia (Capriotti, 2005). Així doncs, la conducta 

corporativa és un altre canal de comunicació per mitjà del qual l’organització genera 

informació sobre l’entitat comunicant valors i principis que l’identifiquen.  

És en aquest punt on es troben les diferències que busquen les marques per 

diferenciar-se de la competència. Harris i de Chernatony remarquen que “la conducta 

corporativa és una demostració, en els seus diferents nivells d’actuació, de les 

diferències que existeixen entre les diferents marques” (Harris i de Chernatony, 2011). 

És així com, a través de diferents detalls com la conducta corporativa, determinades 
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empreses estan aconseguint mostrar un valor afegit de l’empresa al seu públic per a 

que es millori la percepció de la marca.  

En aquest context, la imatge, segons Jordi Morató (2011), és l’objectiu final de la 

comunicació corporativa a la qual s’atorguen diferents funcions com la d’oferir dades o 

persuadir i aportar coneixements als públics de l’organització. En relació a aquestes 

tasques, Núria Saló (2005) qualifica la seva funció com a “intangible, complexa i 

heterogènia”. Aquesta dificultat per quantificar la rendibilitat de les accions 

comunicatives és el principal motiu pel qual moltes de les empreses tradicionals 

encara no treballen aquesta vessant empresarial. 

L’important paper que ha adoptat la comunicació en una empresa ha provocat també 

canvis en la estructura de la mateixa. Pel que fa a la seva organització interna, en 

línies generals, el departament de comunicació s’ha situat dins de la direcció de 

l’empresa, a través de la qual es consensua, comparteix i s’integra tots els elements 

de les accions comunicatives. Jordi Morató considera que els elements comunicatius 

clau d’una organització són els valors, la missió, la visió, objectius, estratègia i 

polítiques (Morató, 2011). 

Morató també defensa que la gestió de comunicació en les organitzacions s’ha de 

professionalitzar. És per això que considera necessari disposar de professionals 

preparats per poder planificar i executar accions de comunicació en les empreses. 

Tanmateix, tot el pes no recau únicament en el departament de comunicació, ja que 

tots els directius també es fan responsables de la comunicació. 

Les accions comunicatives de l’empresa es poden dividir segons els públics als quals 

es vol arribar. Així, distingirem quatre àmbits específics de la comunicació en les 

organitzacions (Saló, 2005): 

-Comunicació institucional: Es refereix a la que es manté amb els públics institucionals  

integrats pels mitjans de comunicació, administracions, altres institucions i ciutadans 

en general. Els missatges s’orienten fonamentalment en la imatge i la reputació. 

-Comunicació financera: Fa referència als públics financers formats pels accionistes, 

entitats financeres o el consell d’administració; és a dir, les persones o entitats que 

aporten capital a l’organització. Els missatges són resultats financers i rendició de 

comptes.  



 

17 

-Comunicació interna: Es tracta del públic intern que treballa a l’organització. Sense 

persones no existirien les organitzacions. Els missatges s’orienten a la motivació 

perquè el seu rendiment sigui millor. 

-Comunicació comercial: Està orientada als públics comercials, fonamentalment clients 

i proveïdors. Els missatges s’orienten sobretot al producte i a la marca. 

Totes les accions de comunicació s’orienten a enfortir la confiança per tal de crear la 

imatge desitjada entre les persones o els grups d’interès. No obstant això “tota 

empresa, sigui quina sigui la seva mida i objecte social, té una personalitat que la 

diferencia i que consta de dos components bàsics: el seu sistema d’organització 

interna i la seva imatge externa” (Bel, 2004). 

Amb aquests dos components que cita Bel Mallén, es poden produir dues situacions. 

Per una banda, pot ser que el sistema d’organització interna i la imatge interna estiguin 

fortament entrellaçades, situació ideal i desitjada per l’empresa, ja que significa que la 

comunicació corporativa és un èxit. Per altra banda, també és possible que aquesta 

interrelació sigui molt forçada, és a dir, que el sistema d’organització i la seva imatge 

interna no tinguin un fort vincle, situació que, per tant, requereix una revisió de les 

estratègies de comunicació interna per millorar el seu resultat. 

Tot i que hi ha una diferència entre la comunicació i la conducta corporativa, en la 

nostra investigació només farem referència a les accions comunicatives de la marca. 

A més, ens fixarem si el departament de comunicació de Yamaha i Honda s’ha 

professionalitzat, com així defensa Jordi Morató (2011), i si es troba dins de la direcció 

de cadascuna de les empreses. Dels diferents elements comunicatius clau per a una 

organització que identifica aquest autor (valors, la missió, la visió, objectius, estratègia 

i polítiques), ens centrarem únicament en la transmissió de valors. Així, estudiarem els 

elements de contingut comunicatiu que ajuden a identificar si els valors definits per les 

pròpies marques es corresponen amb els valors transmesos i percebuts. Per tant, dels 

quatre àmbits específics de comunicació que diferencia Núria Saló, la nostra 

investigació únicament farà referència a la comunicació comercial. 
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6.3. Els diferents públics de l’empresa i les seves accions 

comunicatives 

Ana Isabel Jiménez defineix el públic d’una empresa com “el conjunt d’individus que 

tenen una certa homogeneïtat, semblança entre ells en relació a l’organització, i amb 

els que l’empresa ha de comunicar per obtenir un cert objectiu d’imatge” (Jiménez 

Zarco y Rodríguez Ardura, 2007).  

Tanmateix, l’empresa es relaciona diàriament amb diferents públics que tenen unes 

característiques i interessos específics. És per això que es requereixen plantejaments 

específics per aplicar en les diferents accions de comunicació per a cada tipus de 

públic. Per la seva banda, Sara Magallón proposa una definició diferent de públic: 

“conjunt de persones físiques i/o jurídiques determinat per alguna circumstància que 

els dóna unitat i vincula expressament a una empresa o institució” (Magallón, 2006). A 

aquest concepte, Paul Capriotti (1999) incideix en què els públics s’han d’estudiar per 

les seves característiques i per la seva relació amb l’organització.  

El públic es pot classificar de diferents maneres. A l’hora de considerar els usuaris als 

quals ens dirigim hem de tenir en compte, segons Ana Isabel Jiménez (2007), una 

sèrie d’aspectes per classificar el públic: 

-Aspectes fisiològics: sexe, l’edat i el lloc de residència. 

-Aspectes socials: estudis, ocupació i afiliació política. 

-Aspectes econòmics: nivell de renta i patrimoni. 

-Aspectes psicològics: actituds o personalitat. 

Per a la nostra recerca, considerarem que el públic són tots aquells individus, que no 

necessàriament han de compartir unes característiques, i amb els quals una empresa 

s’hi relaciona per algun motiu. D’aquesta manera, sempre tindrem en compte que hi ha 

diferents públics específics dintre d’una mateixa empresa. 

Morató considera “imprescindible saber amb qui ens comuniquem i amb qui ens volem 

comunicar” (Morató, 2011). En aquesta línia, Carolina Zamora apunta que les 

empreses i marques tenen necessitats per aprendre a comunicar-se de forma 

adequada amb els seus nous consumidors (Zamora, 2015). 

Les empreses compten amb diferents canals de comunicació. Actualment, hi ha un 

gran reguitzell d’instruments de comunicació que permeten arribar de manera efectiva 

als seus públics. Tot i això, Morató alerta que “no tots els instruments són igual 
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d’adients per arribar a tots els públics ni per comunicar el mateix tipus de missatge”. És 

per això que en moltes ocasions les empreses combinen diverses tècniques 

comunicatives per fer arribar el missatge als públics objectiu. 

Una de les classificacions que estableix Morató respecte els canals de comunicació es 

basa en l’ús d’instruments de comunicació directa o presencial, impresos, 

audiovisuals, digitals i estructurals. 

Morató considera que encara hi ha poques organitzacions que treguin profit a l’ampli 

ventall de possibilitats que ofereix la xarxa per gestionar i compartir la informació i el 

coneixement que generen. Un dels motius d’aquesta inactivitat és a causa dels orígens 

organitzatius tradicionals que no tenien en compte la comunicació de les empreses.  

Per tant, podem considerar que un dels reptes de les empreses és compartir 

informació amb tots les públics amb qui es relaciona a través dels canals digitals i 

d’aprofitar lar relació per construir valor. Les característiques d’aquests canals de 

comunicació digital són, segon Gil Hoernecke i García (2008), una arquitectura 

distribuïda, interactivitat i multidireccionalitat, la combinació de sincronia i asincronia, 

l’hipertext i els continguts multimèdia. 

D’entre els diferents canals de comunicació que té disponibles una empresa segons 

Jordi Morató, en la nostra investigació ens fixarem en l’ús que Yamaha i Honda donen 

a la comunicació digital per arribar als seus públics. A més, també comprovarem si 

aquestes dues marques són conscients de les característiques que Quim Gil 

Hoernecke i Iranzu García apunten que té el món digital. 

6.4. De les estratègies de publicitat a les estratègies de comunicació 

És habitual que hi hagi empreses que encara estiguin altament influenciades pels 

models d’organització tradicionals. En aquests casos, els seus esforços comunicatius 

s’acostumen a centrar únicament a construir àmplies campanyes publicitàries, 

programes de relacions públiques, accions de marketing directe, etc. 

Tradicionalment, la publicitat s’ha dut a terme per mitjà de la contractació d’espais, 

seccions o programes en els mitjans de comunicació de masses. Segons Ana Isabel 

Jiménez (2007), la publicitat és utilitzada per oferir informació al client amb l’objectiu de 

generar en ell una resposta favorable davant d’un producte o una marca determinada. 

La principal estratègia que s’usa en publicitat és aconseguir que el client es fixi i acabi 

comprant el producte o servei que es promociona. 
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Al llarg de la història, hi ha hagut diferents etapes de la publicitat: publicitat de masses, 

de segments, de nínxols. Ara, s’ha arribat a un punt en què les tècniques de promoció 

de productes i marca han canviat. La publicitat ha passat a centrar-se a establir una 

comunicació personalitzada amb el client gràcies a les tecnologies de la informació i la 

comunicació, per exemple a través de l’organització o col·laboració de determinats 

esdeveniments, no necessàriament de la mateixa temàtica de l’empresa. 

I és que sovint es passa per alt que la comunicació d’una empresa ofereix moltes més 

opcions per contactar amb el públic, en gran part gràcies a l’arribada d’Internet, que els 

tradicionals formats de publicitat. En aquest marc, s’han començat a establir altres 

objectius com aconseguir que una marca sigui percebuda pel seu públic objectiu d’una 

manera determinada. 

Ana Isabel cita diferents objectius de les estratègies comunicatives: 

-Facilitar el primer contacte entre la marca corporativa i els seus diferents públics, 

afavorint el seu coneixement.  

-Facilitar la creació de reconeixement i la notorietat de la marca corporativa. 

-Crear una corrent favorable i positiva d’opinió cap a la marca corporativa. 

-Enfortir la presència en la imatge de determinades associacions i valors. 

-Ajudar a canviar una imatge corporativa negativa 

-Diferenciar la marca de la competència. 

Carolina Zamora també coincideix en què la comunicació adopta un paper molt 

important. ”Quan es visualitzen les marques de manera explícita -continguts 

patrocinats en les xarxes socials- o implícita -la publicitat a les xarxes socials-, 

l’empresa ja fa la seva aportació per a que aquesta marca formi part d’un context de 

diàleg buscant una reacció o actitud positiva del seu públic objectiu i derivant cap a 

objectius empresarials de marca, fet que repercuteix, per exemple, en la millora de la 

percepció, influència, reconeixement o directament condueix cap a la venda que en el 

món d’Internet pot ser immediata amb un enllaç” (Zamora, 2015).  

El públic final cada cop està més format i informat, de manera que la publicitat 

tradicional té menys incidència cap a la societat. L’objectiu és arribar al consumidor 

d’una manera original a través de mitjans adequats i amb missatges que captin la seva 

atenció i interès. Per això, ara es parla de publicitat per establir una comunicació de 

marca i no tant de publicitat per promocionar un producte o servei. Per a Costa, “la 

marca com un missatge visual és patrimoni exclusiu de l’empresa” (Costa, 1995). 
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Vista l’evolució de les estratègies de comunicació i publicitat que estan definint les 

empreses, comprovarem si en el cas de la comunicació digital de Yamaha i Honda 

s’aconsegueix algun dels objectius als que es refereix Ana Isabel. D’aquesta manera, 

convertirem els objectius d’Ana Isabel en variables per a que puguin ser estudiades en 

el disseny d’un test. 

6.5. Comunicació digital: el paper de les xarxes socials 

Com hem vist, l’àmbit digital és una de les diferents branques de comunicació de les 

que disposa una empresa. A més, la tendència dels últims anys ha jugat un paper 

favorable a centrar els esforços comunicatius de les empreses a aquestes plataformes. 

L’aparició d’Internet ha permès a les empreses disposar d’un nou mitjà de comunicació 

i de relació més proper, directe i interactiu amb el client. Conseqüentment, el públic 

objectiu, segons explica Ana Isabel (2007), incrementa el seu nivell de coneixement i 

grau de fiabilitat sobre l’empresa, afavorint l’establiment de relacions fortes i 

satisfactòries entre l’empresa i el públic. 

Hi ha moltes eines de comunicació digital com ara les intranets, els correus 

electrònics, les aplicacions, els blocs, les pàgines web o les xarxes socials, entre 

d’altres. D’entre tots aquests recursos, les xarxes socials són les que tenen un paper 

més important en la incidència de la comunicació externa d’una empresa cap el públic 

potencial. S’estima que la meitat dels usuaris de les xarxes socials genera o llegeix 

comentaris sobre marques que afecten a la decisió de compra (Martínez, 2011). 

Espanya compta amb una població online de 23 milions de persones. Aproximadament 

tres quartes parts d’aquests usuaris (73%) utilitzen activament les xarxes socials cada 

mes. Tot i això, el percentatge d’usuaris que pot tenir un compte en alguna xarxa 

social és molt més elevat, ja que només un 8% assegura no tenir un compte a cap 

xarxa social, segons l’informe Análisis de las Tendencias de uso y participación en las 

redes sociales a nivel Mundial en España (2015). 

Twitter és una eina amb un gran potencial per empreses grans i petites, ja que permet 

conèixer allò que el públic pensa l’empresa i ofereix la possibilitat d’establir una 

comunicació bidireccionals per mantenir-los informats. Així, es poden millorar les 

relacions amb el nostre públic per un mitjà alternatiu flexible, ràpid i econòmic. 

Els professionals poden augmentar la seva xarxa de contactes, rebre informació dels 

seus clients, relacionar-se amb ells d’una forma més ràpida i directa (Carballar, 2011). 

És una eina ideal per crear consciència de la pròpia existència com a marca. En 
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definitiva, Twitter és una eina indispensable per a les empreses i professionals, ja que 

permet està a prop dels diferents públics de l’empresa, competidors, clients, 

proveïdors, etc. 

Pel que fa al nostre àmbit d’estudi, en la nostra revisió hem vist que no hi ha estudis 

que relacionin la transmissió de valors mitjançant Twitter i el món del motociclisme. Per 

tant, estudiarem l’ús d’aquesta xarxa social en els casos de Yamaha i Honda. 

Tanmateix. sí que hem trobat investigacions però que estudien altres xarxes socials 

com per exemple La coherencia y la eficacia comunicativas en las redes sociales 

como elementos de contraste clave entre la imagen intencional y la imagen percibida 

de un club de fútbol de élite: el uso de Facebook por parte del RCD Espanyol 

(Carbonell, 2017) o bé en spots publicitaris com Nike: los valores del “Swoosh” 

(Fernández, 2017).  

6.6. Els valors 

L’estratègia de l’organització guia l’estratègia comunicativa. En aquesta estratègia, 

Xavier Gimbert (2017) enumera cinc conceptes clau per a la correcta planificació 

estratègica de la comunicació corporativa d’una empresa, els quals coincideixen amb 

els que també té en compte Jordi Morató (2011) i que, per tant, considerarem en la 

nostra investigació: 

-Missió: Delimita l’àmbit d’actuació de l’empresa, a què es dedica. Ha de respondre: 

quina necessitat tracta de satisfer? A qui s’adreça? Com ho du a terme? 

-Visió: És allò que l’organització vols er de ran. És el futur on vol arribar. La visió s’ha 

de veure com un repte assolible. 

-Valors: Defineixen com vol actuar l’organització. Han de ser compresos i compartits. 

-Estratègia: La manera com l’empresa assoleix el seu avantatge competitiu, la “manera 

que té una empresa d’assolir la seva visió i els seus objectius, a partir de la seva 

missió i d’acord amb els seus valors.” 

-Polítiques: Són guies d’actuació concretes, referies a la postura de l’organització 

respecte a diferents àrees. Les polítiques es troben en un nivell inferior a les 

estratègies. 

En relació a els valors d’una empresa, Morató considera que els intangibles “són cada 

cop més importants ens les organitzacions, fins al punt que en molts casos la imatge i 
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la reputació s’han convertit en els elements centrals de l’empresa”. Per a Bel Mallén 

(2004), els valors defineixen l’ànima d’una empresa i són “els eixos de conducta d’una 

empresa que estan relacionats amb el propòsit de la mateixa”. Alguns exemples de 

valors que proposa la mateixa autora són dignitat, respecte, qualitat, responsabilitat, 

reciprocitat, eficiència, llibertat, professionalitat, perseverança. 

D’aquesta manera, els valors situen la comunicació corporativa d’una empresa en una 

posició encara més rellevant, ja que per mitjà de la seva activitat pot gestionar la 

imatge i la reputació de les organitzacions. 

Cada cop més, les marques es valoren pel que transmeten a la societat; per la imatge 

que projecten d’elles mateixes, els seus productes o els seus serveis (Morató, 2011). 

D’aquesta manera, la diferència de les empreses ja no rau exclusivament en el seus 

productes o serveis, sinó en els valors que transmeten. 

La idea que els consumidors compren productes per raons que van més enllà de la 

seva utilitat física va ser introduïda per Sidney J. Levy en l’article “Symbols for Sale” 

(1959). A finals de la dècada del 1950, doncs, s’afirmava que els ciutadans que tenen 

suficients diners per sobreviure, en especial els nord-americans, es començaven a 

preocupar més pels aspectes simbòlics de la marca. Així, ja hi havia una part de la 

societat que no comprava un producte només per les seves qualitats, sinó pel que 

representava la seva marca. 

Els valors no es creen ni s’eliminen de forma instantània, sinó que són el resultat d’un 

llarg treball (Bel, 2004). Aquests no només s’han de transmetre al públic objectiu, sinó 

que el públic intern també és un sector molt important que ha de sentir-se identificat 

amb els valors de l’empresa. Si els treballadors de l’empresa tenen els valors realment 

assumits significa que aquests són permanents, molt sòlids i no estan sotmesos a 

alteracions, excepte si es produeixen canvis profunds a l’empresa o en el seu mercat. 

Per a Edgar K. Schein (1988), els valors són un dels tres components essencials que 

formen part de la cultura de les organitzacions. Schein defineix la cultura com “el 

conjunt de normes i valors que caracteritzen l’estil, la filosofia, la personalitat, el clima i 

l’esperit de l’empresa juntament amb el mode d’estructurar i administrar els recursos 

materials i humans que la configuren i tenint en compte la influencia de l’entorn en el 

qual es troben”. En aquest context, Bel Mallén (2004) assegura que encara que un 

director de comunicació tingui un control sobre la cultura de l’empresa, aquest mai 

tindrà tant poder sobre la cultura de l’empresa, com sí que té la aquesta sobre ell. 
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Per a Villafañe (1999), el terme valor està íntimament relacionat amb la creació 

d’expectatives, aspiracions i opinions en el públic, al definir-lo com la “manera 

d’aconseguir que l’empresa satisfaci les necessitats dels seus clients, dels seus 

accionistes i dels seus treballadors”. Les persones tenen unes percepcions i 

valoracions de totes les marques fruit de les seves experiències, dels missatges que 

les marques comuniquen de manera conscient, del que no comuniquen i de les 

percepcions de treballadors, membres d’altres organitzacions o dels ciutadans. 

La lluita entre les empreses se centra a aconseguir el valor afegit que les permeti ser 

identificades i diferenciades de la resta de competidors per fer-se un lloc en el mercat i 

diferenciar-se de la competència (Jiménez i Rodríguez, 2007). Aquesta diferenciació 

que busquen les empreses es pot aconseguir a través de la comunicació corporativa 

de la marca. Així s’aconseguirà construir la percepció que els diferents agents tenen 

de l’empresa i, conseqüentment, el vincle o identificació que tindran amb la marca. 

6.7. La identitat de marca 

Els elements intangibles d’una marca són cada cop més importants i la seva gestió es 

realitza a través de la comunicació. Identitat, imatge, marca i reputació són alguns dels 

valors intangibles que cada cop tenen més pes en les organitzacions.  

La identitat corporativa és allò que l’organització vol ser i manifesta i, en canvi, la 

imatge és la percepció que en tenen els altres (Ramos, 2002). Tanmateix, segons 

Joan Costa (2004), la identitat corporativa no només és allò que l’empresa vol ser ja 

que “la identitat de marca es té, es vulgui o no, se sàpiga o no, pel simple fet d’existir”. 

La identitat de marca determina la manera de ser, de pensar i d’actuar de l’empresa, 

és a dir, la seva realitat. Ana Isabel Fernández (2007) defineix la identitat de marca 

com “el conjunt de trets, característiques i atributs més o menys estables i duradors de 

l’organització que determinen la seva manera de ser, actuar i relacionar-se”. 

Per tant, considerarem que la identitat de marca és un element fix i essencial per a 

l’empresa. Segons Morató (2011), la identitat corporativa es recolza en l’estratègia de 

l’organització, que n’és la base; en la comunicació, que n’és el vector, i en la imatge, 

que n’és la projecció social. La identitat corporativa correspon a l’estil de l’organització, 

a la seva personalitat que respon a la filosofia corporativa que es transmet a través de 

diversos missatges (Ramon, 2002).  
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A més, la identitat de la marca ha de contribuir a establir relacions entre la marca i el 

client per mitjà de la generació d’una proposició de valor que involucri beneficis 

funcionals, emocionals o d’autoexpressió (Aaker, 1996). La correcta gestió de la 

identitat corporativa la converteix, segons Ana Isabel, en un instrument poderós per 

integrar les diferents disciplines i activitats essencials per aconseguir l’èxit. 

El propi concepte de marca s’està transformant amb l’auge de l’ús d’Internet i els 

mitjans socials (Martínez, 2011). La identitat està formada per elements reals que són 

comunicats a tots els públics amb qui es relaciona l’organització. Una vegada aquests 

elements són processats en els cervells dels públics, d’acord amb les seves 

expectatives, necessitats, aspiracions, escala de valors i experiències, es converteix 

en imatge pública, que és un valor de mercat (Costa, 2009). És per això que per 

establir una correcta identitat de marca, s’han d’identificar tots els destinataris 

d’aquestes accions de comunicació, és a dir, els diferents públics de l’empresa. 

La construcció de la identitat de marca és fruit d’un procés llarg i complex que, en cas 

que estigui ben treballada per l’empresa, acabarà convertint-se en la manera com el 

públic percebrà l’organització, és a dir, en la imatge de la marca. És per això que Ana 

Isabel Fernández (2007) centra el problema de la identitat a saber desenvolupar una 

perfecta projecció externa d’aquesta identitat i de la pròpia marca, que sigui adequada, 

positiva i beneficiosa per a l’empresa. 

Per tant, podem dir que la imatge corporativa és la suma dels elements que componen 

la identitat i l’experiència, a partir de la informació que reben els públics sobre 

l’organització. En la mateixa línia, Paul Capriotti (2005) la defineix com “la 

representació mental d’un estereotip de l’organització que els seus públics es formen 

com a conseqüència de la informació sobre l’organització”. 

Com indica Capriotti, la comunicació de qualsevol marca està estretament lligada a la 

forma d’interpretar els missatges i els codis d’aquells públics destinataris pels quals 

estan pensats els missatges. Tenint en compte que la forma de pensar i entendre un 

mateix contingut pot variar molt depenent del subjecte que el percebi, existeix una 

elevada dificultat per incidir en la imatge que els diferents públics tenen d’una marca. 

És en aquest punt en la qual la comunicació adopta un paper molt important per 

establir una correcta transmissió de la identitat corporativa al mercat, aprofitant i 

comunicant els trets distintius i positius de la seva identitat de marca. Tal com diu 

Iolanda Casala a la seva tesi Comunicación de marca para vender, els productes es 

poden modificar, discontinuar-se i deixar-se morir, però la identitat d’una marca no. 
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Per a Capriotti (2005), comunicar significa transmetre la identitat de marca corporativa 

i la diferència amb la competència. Per tant, podem valorar la comunicació corporativa 

com un element indispensable, ja que si no comuniquem, no existim perquè el públic 

no ens coneix. A més, també és la via per la qual una marca pot diferenciar-se de la 

resta. Morató (2011) defineix la identitat corporativa com un sistema de senyalització, 

identificació i memorització i, per tant, serveix per diferenciar l’organització de la 

competència. D’aquesta manera, doncs, l’empresa ja no serà igual que la resta a ulls 

del públic objectiu. 

El valor de marca està estretament lligat a la identitat de marca, ja que un segons 

quina sigui la identitat corporativa d’una empresa, aquesta tindrà més o menys valor 

pel públic. Marçal Moliné (2014) destaca tres definicions del concepte de valor de 

marca: 

- Per a David Aaker el valor de la marca és un conjunt d’actituds i passius vinculats a 

la marca, al seu nom i al seu símbol que incorporen o disminueixen valor subministrat 

per un producte o servei. 

- Per a Alex Biel, el valor de la marca és el sobrepreu que estaria disposat a pagar un 

consumidor pel producte de la marca, comparat amb la versió sense marca del mateix. 

- Per a ell mateix, el valor de la marca és des d’on procedeix avui la força del 

marketing. El valor de marca és diners, és capital, és preu d’una empresa, perquè és 

tenir un mercat, es tenir un futur i és tenir accés, inclús autoritat en la distribució. 

Per a la nostra investigació, ens centrarem, bàsicament, a observar si hi ha coherència 

entre el treball amb els valors a la comunicació de Twitter i la identitat de marca de les 

dues firmes de motocicletes. 
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7. METODOLOGIA 

El principal objectiu d’aquesta investigació és conèixer si els valors definits per les 

pròpies marques de motocicletes es corresponen amb els valors transmesos per mitjà 

de la comunicació establerta a través de les xarxes socials (Twitter en el cas el nostre 

estudi). 

Per aconseguir respondre a l’objectiu general d’aquesta recerca, abans s’han de 

complir tres objectius específics: 

-Conèixer els valors definits per Yamaha i Honda. 

-Analitzar els tuits emesos per Yamaha i Honda en l’últim mundial de motociclisme, la 

temporada 2016-2017. 

-Conèixer la recepció, per part del públic objectiu de la marca, dels missatges 

emesos a través de Twitter. 

Per aconseguir els objectius que ens hem marcat, definirem a continuació una 

metodologia d’investigació: 

Per conèixer els valors definits per Yamaha i Honda, hem realitzat una entrevista amb 

el responsable de comunicació de cadascuna de les marques de motocicletes. En el 

cas de Yamaha, hem parlat amb Adam Pastor, el cap de comunicació de la marca a 

Espanya. Pel que fa a Honda, hem entrevistat a Jose Peiró, responsable de 

comunicació d’Honda a nivell nacional. 

L’anàlisi de contingut que hem realitzat es correspon amb els tres dies que ocupa 

cadascun dels 18 Gran Premis que composen el mundial de Moto GP. Per tant, no 

tindrem en compte els dies de descans i preparació que hi ha entre les curses. En 

total, doncs, hem analitzat l’activitat a Twitter dels comptes oficials dels equips 

Yamaha i Honda de Moto GP en 54 dies de competició. D’aquesta manera, hem 

localitzat tots els tuits de les dates dels Gran Premis i en guardarem el contingut de la 

publicació (text, enllaç al tuit i dades estadístiques sobre cadascun). Els tuits es 

dividiran, primer, per marca de motociclisme i, segon, per cursa.  
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7.1. Protocol EVA 

Després de recopilar tota la informació per a la nostra investigació, ens basarem en el 

Protocol EVA del grup d’investigació LAICOM (2015) per poder arribar al principal 

objectiu de la nostra investigació. 

El Protocol EVA és una eina d’anàlisi que permet realitzar un estudi de la qualitat 

audiovisual des de la perspectiva dels valors que transmeten les peces audiovisuals 

analitzades. Aquest projecte neix del treball realitzat per el LAICOM que pertany a la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

En l’estudi Medición y evaluación de valores en contenidos audiovisuales desde un 

abordaje interdisciplinar del LAICOM (2015), es defineix aquesta eina com un test de 

recepció que permet desenvolupar anàlisi intersubjectius de qualsevol missatge, 

independentment del formar o suport en el que es trobi, manejant simultàniament 

l'inventari de valors definits i grups subjectes que permetin una anàlisi estadística 

fiable. 

El primer pas per dissenyar el Protocol EVA va ser la creació d’un inventari de valors a 

partir de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), la Constitució Federal de 

Brasil (1988) i la Constitució Espanyola (1979). Es tracta de tres documents que han 

estat consensuats a nivell social. El punt de partida és la Declaració Universal dels 

Drets Humans, que ha estat un referent de les constitucions democràtiques modernes. 

A més, també s’han consultat la Constitució Federal de Brasil i la Constitució 

Espanyola, dos documents de referència social vigent i no qüestionats, provinents 

d’orígens i cultures clarament diferenciades (Rodríguez, Montoya i Mas, 2012). 

Així, el LAICOM va crear un inventari 26 de valors extrets d’aquests tres documents.  

Amistat Benestar Cooperació Cultura 

Deures Democràcia Deures Dignitat 

Educació Equitat Esforç Família 

Identitat Igualtat Independència Intimitat 

Justícia Llibertat Moral/Honor Ordre 

Pau Pluralisme Progrés Respecte 

Responsabilitat Salut 
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Segons Rodríguez, Montoya i Mas (2012), els 26 valors identificats tenen tres 

definicions diferents atenent a la dimensió en la qual es poden trobar, la qual depèn 

directament del tipus de contingut. Les tres dimensions són:  

- Dimensió educativa: Accions dirigides a perfeccionar les facultats intel·lectuals, 

morals i físiques de l’ésser humà. 

- Dimensió humana: Defensa de la dignitat, la satisfacció de les necessitats i del 

desenvolupament físic i mental de l’ésser humà. 

- Dimensió social: Suport a la inserció, la defensa dels drets i la difusió dels deures de 

l’ésser humà en les organitzacions socials. 

En la nostra investigació, comprovarem si els valors definits per Yamaha i Honda són 

també considerats en l’inventari de 26 valors del grup d’investigació LAICOM. En 

aquest punt, es podran produir dues situacions:  

-Per una banda, pot ser que els valors de cadascuna de les marques siguin també 

identificats pel Protocol EVA. En aquest cas, ens basarem en la definició dels que 

ofereix el LAICOM per partir d’un criteri que ens permeti identificar-los en el contingut 

seleccionat de la investigació. 

-Per altra banda, pot ser que els valors que defineixen les marques de motociclisme no 

siguin considerats valors pel Protocol EVA. En aquest cas, si la pròpia marca no 

ofereix una definició del que significa per a ella aquell valor, ens basarem en la 

definició que ofereix la Real Academia Española (RAE) per així partir d’un punt a l’hora 

d’estudiar i identificar els valors en els tuits. 

Un cop coneguem la definició dels valors de les dues marques a través de la 

descripció que ofereixen el LAICOM o bé de la RAE, identificarem en quins tuits hi ha 

contingut que transmeti aquests valors de la marca. Així, podrem comprovar si al llarg 

de l’últim mundial de motociclisme les marques Yamaha i Honda han treball realment 

la transmissió de valors a Twitter. 

7.2. Aplicació del Protocol EVA 

Per respondre l’últim dels objectius específics, la recepció dels tuits per part del públic 

objectiu de la marca, és necessari la creació d’una eina conceptual per avaluar 

l’aparició o no aparició d’aquests valors i en quin grau es troben. En aquest punt, 
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partirem del Protocol EVA per realitzar un test als possibles receptors del contingut de 

les marques. 

Segons l’estudi Medición y evaluación de valores en contenidos audiovisuales desde 

un abordaje interdisciplinar elaborat pels investigadors del LAICOM, el Protocol EVA 

és un test de recepció que permet desenvolupar anàlisis intersubjectius de qualsevol 

missatge a partir de l’inventari de valors definits i els grups subjectes que permeten un 

anàlisi estadístic fiable (2015).  

D’aquesta manera, el Protocol EVA ens servirà per dissenyar un pretest d’avaluació de 

valors i així resoldre un dels objectius específics: conèixer la recepció, per part del 

públic objectiu de la marca, dels missatges emesos a través de Twitter. Els resultats 

del Protocol EVA ens proporcionarà informació per comprovar si els valors que 

defineixen Yamaha i Honda a través de la seva activitat a Twitter també són detectats 

pel públic objectiu 

Hem seleccionat un total de quatre tuits –dos tuits per cadascuna de les marques- en 

els quals hem identificat que hi ha la transmissió d’algun valor per sotmetre’ls al 

Protocol EVA. També hem afegit un cinquè tuit corresponent a una marca no 

estudiada, Benelli España, perquè el públic tingui una primera presa de contacte amb 

l’eina i la conegui abans d’avaluar els tuits que corresponen a la nostra investigació. 

0. Tuit de Benelli (@BenelliEspana):  
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1. Tuit d’Honda (@HRC_MotoGP):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tuit de Yamaha (@YamahaMotoGP): 
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3. Tuit d’Honda (@HRC_MotoGP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tuit de Yamaha (@YamahaMotoGP): 
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Per a cadascun d’aquests 5 tuits, s’ha realitzat el test del Protocol EVA en el qual es 

pregunta pels 26 dels valors de l’inventari dissenyat pel grup d’investigadors del 

LAICOM. A més, al tractar-se de tuits publicats en anglès, a excepció del tuit de prova 

de la marca Benelli, s’ha afegit una pregunta relativa a l’ús d’anglès, ja que la resposta 

a aquesta qüestió és una variable a tenir en compte a l’hora d’analitzar els resultats 

obtinguts. 

A continuació, es mostra un exemple del test que els subjectes han hagut de 

respondre per a cadascun dels cinc tuits: 

Mire el siguiente mensaje con atención para poder 
contestar el cuestionario 

 

 

 

 

 

Datos personales 
por favor, marque la casilla que describa mejor sus características personales respecto a las 

siguientes cuestiones: las siguientes cuestiones: 

Sexo 

Hombre      Mujer       

Edad 

14-19      20-24      25-34      35-44      45-54      55-64      +65       

Estado civil 

Solter/o      Casado/da      Divorciado/a      Viudo/a      Pareja de hecho       
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Nivel de estudios 

Sin estudios      Primarios      Secundarios      Profesionales      Universitarios       

Nivel mensual de ingresos en € 

Sin ingresos      -500      500-999      1000-1999      2000-2999      +3000       

Ocupación 

Estudiante      Profesional/Autónomo      Empresario/a      Pensionista       

Empleado de empresa pública o privada      Tareas del hogar      Desempleado       

¿Entiende el idioma inglés? 

Sí      No       

 

Presencia de valores 
¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: AMISTAD? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: BIENESTAR? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: COOPERACIÓN? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: CULTURA? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

 

 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: DEBERES? 
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 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: DEMOCRACIA? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: DERECHOS? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: DIGNIDAD? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: EDUCACIÓN? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: ESFUERZO? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: FAMILIA? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: IDENTIDAD? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: IGUALDAD? 
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 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: INDEPENDENCIA? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: INTIMIDAD? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: JUSTICIA-EQUIDAD? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: LIBERTAD? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: MORAL-HONOR? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: ORDEN? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: PAZ? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: PLURALISMO? 
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 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: PROGRESO? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: RESPETO? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: RESPONSABILIDAD? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

¿Ha percibido Vd. Presencia del valor: SALUD? 

 Sí      No       

Desfavorable          Favorable 

 

7.3. Enquesta sobre la percepció de les marques 

Després de respondre el test sobre la detecció de la comunicació de valors, hem 

realitzat una enquesta per conèixer el resultat d’haver observat els tuits de les diferents 

marques. D’aquesta manera, hem conegut quin objectiu dels que cita Ana Isabel 

Jiménez (2007) en les estratègies comunicatives ha percebut la nostra marca a partir 

dels tuits seleccionats. 

A continuació, es mostra un exemple de l’enquesta que els subjectes han hagut de 

respondre per a cada marca de motociclisme: 
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MARCA HONDA 

Después de haber observado diferentes tweets sobre esta marca, indique qué le ha 

producido esta marca: 

 Nada. 

 Me ha facilitado su conocimiento. 

 Me ha facilitado la conocer más a fondo su marca corporativa. 

 Me ha transmitido una opinión positiva y favorable. 

 Me ha fortalecido su imagen de marca que ya conocía. 

 Me ha cambiado mi percepción sobre esta marca, la cual era negativa 

 Ahora la diferencio de su competencia. 

 Otro. 

 

La pregunta d’aquesta enquesta respon a la necessitat informativa de conèixer què ha 

provocat en els subjectes de la nostra mostra la visualització de tuits d’una marca de 

motociclisme en els quals aquest equip d’investigació hi ha detectat algun valor de la 

marca a partir de la definició d’aquests conceptes.  

Així, podem extreure conclusions sobre la incidència que té sobre l’usuari final la 

observació d’aquest tipus de tuits. A més, són uns resultats molt rellevants per a les 

empreses de motocicletes, ja que poden obtenir un feedback del seu públic i avaluar 

els avantatges o no que aporten aquestes accions comunicatives. 
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8. INVESTIGACIÓ DE CAMP 

 

8.1. Comunicació corporativa  

En primer lloc, hem entrevistat els dos responsables de comunicació de Yamaha i 

Honda, Adam Pastor i Jose Peiró respectivament, per conèixer la filosofia corporativa 

de les dues marques de motociclisme. D’aquesta manera, hem descobert quins són 

els valors que defineix cada marca.  

8.1.1. Yamaha 

En el cas de Yamaha Espanya, l’empresa s’emmarca darrera el significat de la paraula 

japonesa Kando que expressa sentiments de profunda emoció i satisfacció quan es 

troben quelcom de valor excepcional. Kando és una profunda alegria que inspira a 

assumir cada repte  i que el futur es troba en el somriure de cada client. A partir 

d’aquest concepte és defineix la missió de Yamaha, la Kando Creating Company, que 

consisteix a “oferir noves emocions i una vida més satisfactòria per a totes les 

persones del món”. 

A partir de la filosofia Kando, se’n deriva la el Global Yamaha Way, que és la forma de 

treballar en l’empresa. En aquest cas, des de Yamaha Motor (2017) asseguren que “es 

lluita per fer realitat els somnis de les persones amb ingeni i passió, i per ser sempre 

l’empresa en la qual confiïn quan busquin productes i conceptes emocionants que 

proporcionin un valor i una satisfacció excepcionals”. 

Des de Yamaha es marca que els concessionaris, distribuïdors i la pròpia marca 

treballaran units com l’Equip de Yamaha per augmentar el número de clients. A més, 

també indiquen que s’han de transmetre els coneixements i valors compartits de 

Yamaha per al desenvolupament de les persones de l’Equip Yamaha.  

La visió de Yamaha és continuar creant clients de Yamaha per a tota la vida. Aquesta 

marca ha de ser una companyia excepcional entregant sempre als seus clients valor 

que perdura en el temps, amb una excel·lent gestió dels seus recursos i administració 

de qualitat complint amb les responsabilitats socials, empresarials i ètiques. En el 

nostre cas, ens centrem principalment en els tres valors que Yamaha marca: emoció, 

innovació i desafiament. 
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8.1.2. Honda 

Pel que fa a Honda, és una “marca resultat d’una cultura corporativa única, 

caracteritzada per una naturalesa lliure, de pensament obert i esperit estimulant”. 

Aquesta ha estat la base sobre la qual Honda ha creat uns valors que es plasmen en 

els seus productes.  

La seva filosofia pretén convertir en realitat els somnis de cadascú, fet que requereix 

un “compromís de l’home i del seu món”. Per això, es proveeixen productes que 

s’adapten a les necessitats de moviment i de transport dels consumidors, productes 

creats amb qualitat i alta tecnologia que transmeten confiança i seguretat, sempre 

preservant el medi ambient per a les futures generacions i incrementant els valors de 

la societat. 

La seva missió, doncs, és mantenir un punt de vista global. Per aconseguir-ho, 

asseguren que estan dedicats a la provisió de productes de màxima qualitat, a un preu 

raonable, per a la satisfacció del client a través del món. Pel que fa a la visió, aquesta 

és la de convertir-se en la companyia que la societat vulgui que existeixi. Per a la 

nostra investigació, ens fixarem en els tres valors que Honda estableix en al seva 

filosofia corporativa: creativitat, llibertat i respecte a l’individu. 

8.2. Identificació de valors 

A l’hora de determinar la presència de transmissió de valors en cadascun del tuits 

analitzats, ens hem basat en la definició de cada valor. 

En el cas dels valors de Yamaha (emoció, innovació i desafiament), hem trobat que 

cap d’ells és considerat com un valor pel grup d’investigació LAICOM en el seu 

protocol EVA. Tanmateix, Yamaha defineix què és per a la marca cadascun d’aquests 

conceptes que consideren valors. 

- Emoció: És la força que mou als treballadors de Yamaha a crear Kando, és a dir, a 

oferir una bona imatge per expressar emoció i satisfacció. 

-Innovació: És l’habilitat que tenen els empleats de Yamaha d’explorar noves 

possibilitats i proposar conceptes frescs, originals i únics per a solucionar problemes o 

crear nous camps de negoci 
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-Desafiament: És la capacitat dels treballadors de Yamaha d’assumir reptes amb 

ingeni i entusiasme i tenir la voluntat per aconseguir els objectius amb esperit 

emprenedor. 

Quant els valors d’Honda (creativitat, llibertat i respecte a l’individu), ens hem adonat 

que ‘creativitat’ no és un valor que apareix en el Protocol EVA i la marca tampoc 

n’explica el seu significat. Per tant, hem partit de la definició de ‘creativitat’ que la RAE: 

“Facultad o capacidad de producir alguna cosa de la nada. Estableer, fundar o 

introducir algo por primera vez”. 

Pel que fa a la resta de valors d’Honda, el LAICOM sí que els com valors: llibertat i 

respecte per a l’individu. Per tant, són valors que es troben en l’inventari del Protocol 

EVA i que compten amb una diferents definicions depenent de la dimensió del 

contingut en la qual es troba el valor. 

-Llibertat: Representació, argumentació o presència d’informació favorable o que 

estimula la falta de coacció física o moral per fer una cosa o una altra, així com la 

facultat de fer i dir quan no s’oposin a les lleis ni als bons costums. 

Dimensió humana - Llibertat: Representació, argumentació o presència d’informació 

favorable o que estimula la falta de coacció física, moral o econòmica per fer una 

cosa o una altra, així com la facultat de fer i dir quan no s’oposin les lleis ni els bons 

costums. 

Dimensió educativa – Educació per la llibertat: Representació, argumentació o 

presència d’informació que educa, fomentant el desenvolupament de les capacitats 

personals que afavoreixen la falta de coacció física, moral o econòmica per fer una 

cosa o una altra, així com la facultat de fer i dir quant no s’oposi a les lleis ni als 

bons costums. 

Dimensió social – Llibertat social: Representació, argumentació o presència 

d’informació favorable o que estimula la falta de coacció física, moral o econòmica 

dels grups socials més poderosos cap als més dèbils per fer i dir quant no s’oposi a 

les lleis ni als bons costums 

Respecte per a l’individu: Representació, argumentació o presència d’informació 

favorable o que estimula l’actitud de guardar les consideracions degudes a les 

persones, les coses i a les conveniències o prejudicis socials. 
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Dimensió humana – Respecte: Representació, argumentació o presència 

d’informació favorable o que estimula en l’ésser humà l’actitud de guardar les 

consideracions degudes a les persones, les coses i a les conveniències o prejudicis 

socials. 

Dimensió educativa – Educació per al respecte: Representació, argumentació o 

presència d’informació que educa, fomentant en l’ésser humà l’actitud de guardar 

les consideracions degudes a les persones, les coses i a les conveniències o 

prejudicis socials.  

Dimensió social – Respecte social: Representació, argumentació o presència 

d’informació favorable o que estimula que els grups i organitzacions socials guardin 

les consideracions degudes a es altres organitzacions socials, les persones, les 

coses i les conveniències o prejudicis socials. 

8.3. Selecció i anàlisi de tuits 

A continuació, hem realitzat un anàlisi del contingut dels tuits de Yamaha i Honda al 

llarg de tot un campionat de motociclisme, la temporada 2016-2017. Per estudiar 

l’activitat dels comptes oficials de Yamaha i Honda de Moto GP a Twitter, s’han 

seleccionat tots els tuits que s’han publicat en les dues marques al llarg dels tres dies 

que ocupa cada Gran Premi. En el cas de Yamaha, el compte és @YamahaMotoGP i 

en el d’Honda, @HRC_MotoGP. La selecció dels tres dies de competició de cada 

circuit, deixant d’estudiar la resta de dies, respon al principi de la simultaneïtat pel qual 

es va concebre Twitter, ja que està ideada per explicar el que s’està fent o pensant en 

un moment determinat de manera senzilla. Així doncs, a través de Twitter hem pogut 

observar quins valors es transmeten en els missatges durant els Grans Premis de 

Moto GP. 

Tenint en compte que en total hi ha 18 Grans Premis, s’han estudiat 54 dies de 

competició. En total, s’han analitzat 1.023 tuits, dels quals 601 són del compte de 

Yamaha i 422, del d’Honda. En ambdós casos, s’ha estudiat el contingut del tuit 

relacionant-lo amb els valors definits per cadascuna de les dues marques de 

motociclisme.  

En el primer tuit d’Honda, apareixien dues enganxines amb la frase Stay Strong Nicky 

a les motos de Marc Màrquez i Dani Pedrosa abans del Gran Premi de França. El 

missatge anava dirigit a l’expilot de Moto GP Nicky Hayden que, dos dies abans, havia 
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tingut un greu accident de moto que, finalment, va acabar amb la seva vida. En aquest 

tuit, s’han detectat un total de 7 valors (amistat, cooperació, dignitat, esforç, identitat, 

respecte i salut) d’entre els 26 que conformen l’inventari del Protocol d’EVA. 

Destaquem els valors de salut i esforç, els quals tenen una potència superior a 0,7. 

També s’ha detectat respecte amb una potència de 0,4, un valor que la mateixa marca 

Honda té definida en la seva comunicació corporativa. 

En el tuit de Yamaha, apareixia una imatge de Valentino Rossi minuts abans que 

comencés la seva cursa número 300 i es convertís així en el primer pilot en assolir 

aquesta xifra. En aquest cas, els subjectes únicament han detectat un valor, esforç 

amb una potència de 1.17, del total de 26 valors que es proposen en l’inventari. Per 

tant, no han identificat cap dels 25 valors restants. És justament en la marca Yamaha 

on cap del valors que defineix la pròpia firma de motociclisme es troba en l’inventari 

del Protocol EVA. A més, la mostra de la investigació només ha detectat el valor 

d’esforç. Per tant, considerem que el motiu principal pel qual la recepció dels seus 

valors pel públic hagi estat tan baixa respon a una definició errònia de conceptes que 

Yamaha considera que són valors. Així doncs, creiem que Yamaha hauria de 

replantejar la definició dels seus valors de marca.  

8.4. Mostra de subjectes 

El test elaborat a la mostra de subjectes està condicionat per les limitacions dels 

nostres recursos humans. Cal dir que aquesta recerca pretén ser també un 

acostament a l’estudi de valors als tuits de marques de motocicletes i que, per tant, té 

també una intenció de prova que sotmetem a consideració de l’acadèmia. És per això 

que els subjectes són amics, familiars, professors i coneguts, ja que, en definitiva, 

formen part del públic objectiu que pot rebre la informació analitzada en aquesta 

investigació.  

El target de les marques de motociclisme Yamaha i Honda està molt limitat a aquell 

públic aficionat a les motocicletes o a la competició de Moto GP. No obstant això, la 

mostra seleccionada per a la nostra investigació no s’ha concentrat en aquest tipus de 

públic que té algun interès pel sector de la motocicleta, ja que els missatges difosos a 

través de Twitter arriben a un gran públic, independentment que tinguin algun interès 

pel contingut de la publicació. 
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Hem partit de la premissa que no és necessari ser aficionat del motociclisme per 

detectar la transmissió de valors i entendre el contingut d’aquestes publicacions. És 

per això, doncs, que era necessari conèixer què percebien tant el públic aficionat al 

món de la motocicleta com aquell que no hi tenia cap interès. 

Un total de 20 individus han respòs els tests de transmissió de valors amb les 

següents característiques: 

SEXE 9 Homes – 11 Dones 

EDAT 3 (20-24 anys) – 8 (35-44 anys) - 4 (45-54 anys)  

4 (55-64 anys) – 1 (+65 anys)  

ESTAT CIVIL 7 Solters – 3 Casats – 3 Divorciats – 1 Vidu –  6 

Parella de fet 

NIVELL D’ESTUDIS 20 Universitaris 

NIVELL D’INGRESSOS 

MENSUAL 

2 Sense ingressos – 2 (-500€) – 5 (1000€-

1999€) – 7 (2000-2999€) – 4 (+3000) 

OCUPACIÓ 3 Estudiants – 4 Professionals / Autónoms –    

13 Empleats d’empresa pública o privada 

CONEIXEMENT ANGLÈS 20 Entenen l’anglès 

 

8.5. Resultats dels tests 

Un vegada realitzat el test de detecció de valors, s’han analitzat els resultats obtinguts 

del Protocol EVA seguint les indicacions de l’estudi Medición y evaluación de valores 

en contenidos audiovisuales desde un abordaje interdisciplinar. En aquest punt, ens 

hem fixat quins són els valors que predominen ens els quatre tests realitzats sobre les 

dues marques de motociclisme. 

A continuació, exposem els quatre informes amb els gràfics obtinguts a partir de 

l’avaluació dels tuits d’Honda i Yamaha. Els gràfics mostren els paràmetres “Potencia 

de valor” i “Confiabilidad”, per a cada un dels valors definits en el Protocol EVA, i 

“Carga Global” de valors per a cada tuit. 

En els altres quatre tests sobre tuits de la nostra investigació, el test 5 corresponent al 

segon de Yamaha únicament ha estat respòs per una persona (veure gràfic 4). Així, 

hem hagut de descartar aquest resultat perquè no hi havia suficient respostes. 
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Conseqüentment, també hem descartat els resultats del segon tuit d’Honda (veure 

gràfic 3) perquè no disposàvem de resultats d’un segon tuit de Yamaha per establir 

una comparativa amb les dues marques. Per tant, finalment hem comparat els 

resultats obtinguts sobre els tuits 1 i 2 que han respòs una mostra total de 20 

subjectes. 

Gràfic 1. Resultats Tuit 1 - Honda 
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Gràfic 2. Resultats tuit 2 - Yamaha 
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Gràfic 3. Resultats tuit 3 – Honda 
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Gràfic 4. Resultats tuit 4 – Yamaha 
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Els resultats sobre la “Potència de valor”, corresponents als del gràfic de l’esquerre 

superior, mostren la força que s’ha detectat sobre aquell valor en cada tuit estudiat. 

Quan el valor es positiu, la barra se situa a la dreta del gràfic (entre el 0 i el 3). En 

canvi, quan és negatiu, la barra apareix a l’esquerre (entre el 0 i el -3). 

Respecte la fiabilitat, els seus resultats corresponen als del gràfic de la dreta superior. 

En aquest cas, el paràmetre indica la part proporcional de subjectes que coincideixen 

a donar la mateixa resposta per a cada valor tenint en compte que 0 indica que no 

coincideix cap subjecte i 1 que tots els subjectes han respòs igual. 

Per últim, el darrer gràfic ubicat a la part inferior correspon a la càrrega global. Aquest 

paràmetre mostra la percepció global dels subjectes respecte els continguts favorables 

i desfavorables de cadascun dels tuits. S’expressa en un rang de 3- a 3, en el qual -3 

seria una percepció totalment contraria al conjunt de valors de l’inventari i 3 una 

percepció totalment favorable al conjunt de 26 valors de l’inventari del Protocol EVA. 

8.6. Resultats de les enquestes 

Seguidament, exposem els resultats obtinguts de les enquestes realitzades després 

dels test de transmissió de valors del Protocol EVA. La nostra mostra ha respòs sobre 

la percepció global que els ha provocat l’observació dels tuits seleccionats.  

 

Gràfic 5. Resultats continguts comunicatius Honda 
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Gràfic 6. Resultats continguts comunicatius Yamaha 

 

 

En els gràfics de resultats de les enquestes, els paràmetres corresponen als diferents 

objectius de les estratègies comunicatives que menciona Ana Isabel Jiménez (2007), a 

excepció de la primera variable (‘Nada’) i la última (‘Otro’). 

8.7. Anàlisi i interpretació dels resultats 
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En el cas de Yamaha, a partir de les definicions que la marca dóna a cadascun dels 

seus valors, hem identificat que hi ha presència d’algun dels valors en 137 dels 601 

tuits que Yamaha va publicar en el període seleccionat de la passada temporada de 

Moto GP. Per tant, en un 23% dels tuits de Yamaha hi havia la presència d’algun valor 

de la marca. D’entre aquests 137 tuits que hem detectat amb valors, n’hi ha hagut 78 

amb connotacions del valor ‘emoció’, 27 on s’ha pogut percebre el valor ‘innovació’ i 32 

tuits en els quals hi havia el valor ‘desafiament’. 
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Gràfic 7. Presència de valors en els tuits de Yamaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 8. Tipus de valors detectats en els tuits de Yamaha 
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En el cas d’Honda, a partir de les definicions del LAICOM i de la RAE pels tres valors 

de la marca, hem identificat que hi ha una presència de valors en 75 dels 422 tuits que 

Honda va publicar en el període seleccionat de la passada temporada de Moto GP. 

Per tant, en un 17% dels tuits d’Honda hi havia la presència d’algun valor de la marca. 

D’entre aquests 75 tuits, n’hi ha hagut 22 amb presència del valors ‘creativitat’, 9 tuits 

en els quals hi havia el valor de ‘llibertat’ i 44 amb ‘respecte per a l’individu’.  

 

Gràfic 9. Presència de valors en els tuits d’Honda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 10. Tipus de valors detectats en els tuits d’Honda 
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En tots dos casos, hem observat com l’activitat de les marques Yamaha i Honda a 

Twitter se centra més a informar i fer publicitat sobre els resultats obtinguts de les 

seves competicions que no pas a transmetre una identitat de marca. En total, hem 

estudiat un total de 1.023 tuits entre els dos comptes (601 de Yamaha i 422 d’Honda), 

d’entre els quals no es produeix una transmissió de valors ni en ¼ part del total dels 

tuits. En el cas de Yamaha, hem detectat algun valor en el 22% dels seus tuits, mentre 

que a Honda només se n’ha trobat en el 17% de la seva activitat a Twitter. 

Pel que fa l’anàlisi dels resultats obtinguts a partir dels tests del Protocol EVA per 

conèixer la percepció d’un possible públic receptor d’aquesta informació, no hem tingut 

en compte els resultats obtinguts del test número 0 sobre Benelli, ja que no és una 

marca que estudiem en aquesta investigació i el seu test ha servit únicament perquè 

l’usuari tingués una primera presa de contacte i aproximació amb l’eina del Protocol 

d’EVA. D’aquesta manera, els resultats dels següents tests són més precisos, ja que el 

subjecte ja ha tingut una primera presa de contacte amb l’eina. 

Tot i els resultats obtinguts, el fet que ens haguem vist obligats a descartar els altres 

dos tests sobre les mateixes marques per falta de respostes no ens permet establir 

una comparació amb garanties sobre els valors de cadascuna de les dues marques. 

8.7.2. Anàlisi dels resultats de les enquestes 

Pel que fa l’anàlisi dels resultats obtinguts a partir de les enquestes, s’han produït dues 

situacions diferents depenent de cadascuna de les marques de motociclisme. En el 

cas d’Honda, la marca que té dos dels seus valors entre els de l’inventari del Protocol 

EVA, més de la meitat dels enquestats (60%) coincideixen que després d’haver 

observat els tuits de d’Honda, la marca els ha provocat que tinguin una opinió positiva i 

favorable. A més, Honda ha enfortit la seva imatge de marca que ja coneixien en el 

27,8% dels enquestats (5 subjectes). Només un subjecte de la mostra considera que 

els tuits de la marca no li han produït res. 

En canvi, la incidència dels tuits de Yamaha sobre la mostra ha estat mínima. La 

meitat dels enquestats (9) asseguren que després d’haver observat els tuits de 

Yamaha, aquesta no els ha transmès res. Destaquem que al 27,8% dels enquestats (5 

subjectes) els ha enfortit la seva imatge de marca que ja coneixien. 
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9. CONCLUSIONS 

 

9.1. Consecució dels objectius 

L’objectiu principal de la investigació era comprovar si els valors que defineixen les 

marques de Moto GP, Yamaha i Honda, es poden identificar amb els valors 

transmesos a través de Twitter. 

Un cop analitzats tots els tuits publicats durant els Grans Premis de l’última temporada 

de motociclisme, hem arribat a la conclusió que hi ha un tímid acostament per intentar 

transmetre la identitat de la marca, però que no s’acaba de completar amb èxit. 

Considerem que en alguns dels tuits sí que s’intenta treballar la transmissió de valors 

de la marca. Tanmateix, el número d’accions comunicatives d’aquest tipus és tan baix 

–en cap de les dues marques s’arriba al 25% de la seva activitat-, que el seu resultat 

acaba sent deficient i la incidència cap el públic receptor d’aquesta informació és 

mínima. Per tant, no podem afirmar que hi hagi una coherència entre els valors de 

marca i els que van ser transmesos a través de Twitter al llarg de la temporada 2016-

2017 de Moto GP. 

Hem complert l’objectiu de conèixer els valors de Yamaha i Honda. De totes maneres, 

proposem que les dues marques realitzin un replantejament dels seus valors de 

marca, ja que només dos valors d’Honda són identificats com a valors pel Protocol 

EVA i, en el cas de Yamaha, cap dels seus valors és reconegut per l’eina. Creiem que 

aquest inventari de 26 valors establert pel grup d’investigació LAICOM és molt 

complet, ja que la seva confecció s’ha realitzat a partir de documents de referència, 

consensuats a nivell social, que no són qüestionats i que provenen de diferents 

cultures. A més, hem pogut comprovar com els resultats de la detecció de càrrega de 

valor en els tuits, precisament, de Yamaha, que proposa tres valors que no apareixen 

en l’inventari, ha estat pràcticament nul·la. Un fet que s’accentua encara més amb les 

enquestes de Yamaha, en les quals la meitat dels subjectes de la mostra han coincidit 

que l’observació dels seus tuits no els ha transmès res. Per tant, podem extreure’n que 

definir valors que no es troben en l’inventari del Protocol EVA tindrà una incidència 

altament qüestionable en la població, ja que Honda, que té dos dels seus valors en 

l’inventari, ha obtingut una percepció més positiva. 

En línies generals, hem observat com les dues marques utilitzen la plataforma de 

Twitter amb una finalitat més informativa o publicitària dels resultats de Moto GP que 

no pas de comunicació de la identitat de marca.  
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En el cas de Yamaha, la mateixa marca té l’objectiu que concessionaris, distribuïdors i 

la pròpia marca treballaran units com l’Equip de Yamaha per augmentar el número de 

clients, fet que sí que de forma explícita es compleix en la seva comunicació. 

Tanmateix, no transmeten els “coneixements i valors compartits de Yamaha per al 

desenvolupament de les persones de l’Equip Yamaha”, propòsit que també 

estableixen en la seva estratègia corporativa. 

En el cas d’Honda, la direcció considera que la marca ha sempre ha d’intentar 

preservar el medi ambient per a les futures generacions i incrementar els valors de la 

societat. Aquesta presentació de la firma de motocicletes tampoc l’hem vist plasmada 

en la comunicació del seu compte de Twitter. 

En el marc teòric, hem vist com cada vegada hi ha més empreses que estan més 

preocupades i ocupades intentant construir valor de les seves marques. En la nostra 

investigació sobre l’activitat a Twitter dels comptes de Yamaha i Honda, però, no hem 

observat que aquesta tendència es produeixi. Tot i això, sí que hem observat com el 

departament de comunicació de Yamaha i Honda s’ha professionalitzat, com així 

defensa Jordi Morató (2011), ja que hi ha professionals de la comunicació que es 

dediquen exclusivament a aquest àmbit de l’empresa. Aquest departament de 

comunicació, però, encara no té lloc en la direcció de l’empresa; un tret que ens 

reafirma en el nostre punt de vista que Yamaha i Honda no estan molt preocupades 

per construir valor en les seves marques. En els resultat de la investigació de camp, 

hem comprovat com les dues firmes de motociclisme intenten transmetre al públic una 

identitat de marca a través de la transmissió de valors en els seus missatges, encara 

que amb poc èxit. Així doncs, no hi ha un procediment específics de cap de les dues 

marques per construir la seva identitat de marca. 

Hem vist com Twitter és una eina amb un gran potencial per empreses grans i petites, 

ja que permet conèixer allò que el públic pensa i ofereix la possibilitat d’establir una 

comunicació bidireccionals per mantenir-los informats. En la nostra investigació, no 

s’ha produït cap cas de comunicació bidireccional al llarg de tota la temporada 

passada, de manera que considerem que a Yamaha i Honda no els preocupa conèixer 

el que el pensen els seus públics. Així, i basant-nos en l’estudi d’aquests dos casos, 

coincidim amb l’afirmació de Morató (2011) que “hi ha poques organitzacions que 

treguin profit a l’ampli ventall de possibilitats que ofereix la xarxa per gestionar i 

compartir la informació”. Hem observat també com aquestes dues marques tampoc 

exploten a Twitter les diferents característiques que Gil Hoernecke i Iranzu García 

(2008) atribueixen al món digital: arquitectura distribuïda, interactivitat i 
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multidireccionalitat, la combinació de sincronia i asincronia, l’hipertext i els continguts 

multimèdia. 

9.2. Possibles línies futures de treball 

En tractar-se d’una recerca totalment nova en un camp com el del motociclisme, 

creiem que a partir d’aquesta investigació es poden iniciar altres línies de treball sobre 

aquesta temàtica.  

En l’anàlisi de tuits de la nostra recerca, a banda de la presència de valors de la 

marca, també s’han comptabilitzat les següents dades: dia de publicació, retuits, 

‘m’agrada’ obtinguts, comentaris i si la publicació conté fotografia/es, vídeo, enllaç o 

personatges etiquetats. Tanmateix, hem considerat que aquestes dades no són 

necessàries a l’hora d’avaluar la presència de valors en els continguts comunicatius. 

Tanmateix, considerem que és una informació suficientment rellevant com per 

realitzar-ne una institució. D’aquesta manera, proposem realitzar una recerca sobre les 

tècniques de producció de continguts comunicatius a Twitter i la seva repercussió en 

els internautes.  

També proposem realitzar en un futur una nova investigació sobre aquestes dues 

marques de motociclisme per comprovar si s’ha millorat el treball sobre la identitat de 

marca. Tenint en compte la tendència de les estratègies comunicatives de les 

empreses a destinar recursos a aquestes accions, creiem que s’hauria de fer un 

seguiment de la seva evolució. També es podria enfocar la investigació a estudiar 

altres xarxes socials com Facebook o Instagram. 

La tercera línia de treball que proposem és realitzar recerques sobre altres marques de 

motocicletes. En aquest punt, tenint en compte que Yamaha i Honda, que són les dues 

marques referents del motociclisme i que tenen més campionats del món de Moto GP, 

no acaben de comunicar correctament la seva identitat de marca, ens atrevim a 

formular la següent hipòtesi que es podria estudiar a recerques futures: 

“Les marques de Moto GP no enfoquen les seves estratègies comunicatives a la 

transmissió de la seva identitat de marca” 

La última línia de treball que proposem és realitzar recerques emmarcades en altres 

àmbits que no siguin necessàriament esportius, com per exemple pot ser la 

transmissió de valors en les petites i grans cadenes de restauració, les quals sempre 

estan sotmeses a les crítiques de la població. 
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9.3. Possibles millores de l’estudi realitzat 

Per millorar la investigació realitzada, ens centrem en dos aspectes a millorar per 

obtenir uns resultats més concisos. 

Per una banda, és necessari ampliar el número de subjectes que han respòs els tests 

per obtenir uns resultats més precisos i representatius sobre la percepció del públic de 

la identitat de marca. En aquest cas, la investigació estava condicionada per les 

limitacions dels nostres recursos humans i ens ha servit també per provar l’eina del 

Protocol EVA. 

Per altra banda, considerem que, precisament, el Protocol EVA és una eina útil i ideal 

per estudiar la transmissió de valors en la comunicació. Tanmateix, creiem que té 

nombroses deficiències que s’haurien de solucionar. A l’hora d’obtenir resultats, el seu 

sistema de respostes requereix un registre previ de l’usuari a la plataforma que acaba 

suposant un gran desavantatge per a l’investigador, ja que hem vist com els subjectes 

rebutgen realitzar enquestes que requereixen un registre. De la nostra investigació, 

hem extret els subjectes que són enquestats necessiten que l’eina sigui atractiva 

visualment i fàcilment accessible a través de dispositius mòbils, requisits que, 

actualment, considerem que no es compleixen en el Protocol EVA. 

A més, també hem arribat a la conclusió que tota eina que requereixi la participació 

voluntària i desinteressada del públic ha de ser molt intuïtiva. En aquest cas, la 

mateixa eina incorpora un llarg vídeo explicatiu de més de 10 minuts a l’inici del test en 

el qual s’explica el funcionament i la utilitat del Protocol EVA. És per això que creiem 

que tota eina de recerca que requereixi d’una explicació tan complexa tindrà dificultats 

per obtenir resultats representatius. Tot i que hem redactat un resum del vídeo en 

forma d’instruccions fer així facilitar la tasca de l’usuari, hem observat com el número 

de respostes obtingudes ha seguit una línia descendent en el global dels tests, fins al 

punt que el l’últim test únicament ha estat respòs per una persona, mentre que el 

primer test de prova l’han respòs un total de 26 subjectes. 
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