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Resum 

Des de fa alguns anys el sector de les línies aèries està vivint el
fenomen de les línies low cost (baix cost). En un període en el qual la
majoria de companyies estan perdent diners o viuen crisis molt im-
portants (com la fallida de SwissAir, per exemple), sorprèn que les lí-
nies de baix cost creixin i de forma molt rendible. Com ho aconse-
gueixen?

A Europa, les línies de baix cost van néixer a partir de la decisió
de la Unió Europea de liberalitzar el sector de línies aèries, autorit-
zant qualsevol companyia a volar en qualsevol ruta entre estats de la
Unió Europea. Aquesta mesura ha generat la creació de moltes em-
preses, però no és fàcil sobreviure en aquest sector. Per posar un
exemple, pot indicar-se que en els últims anys s’han creat 80 línies
aèries a Europa, i que 17 d’aquestes ja han fet fallida. Això també
ha afectat línies low-cost com EUJet, Volare, Air Polonia i Duo. En
aquest cas, s’exposen algunes de les variables que expliquen la polí-
tica de preus d’EasyJet. 
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Paraules clau 

ABC, ABM, cas, línies aèries. 

1. Càlcul i gestió de costos basats en les activitats 

EasyJet disposa d’un sistema de costos ABC (sistema de costos ba-

sat en les activitats) que l’ajuda a determinar el cost de cada activitat i

que possibilita l’ABM (gestió basada en les activitats). Aquesta gestió

permet la millora contínua de les activitats i processos (conjunt d’activi-

tats) a partir de: 

– Eliminació de les activitats que no generen valor des de la pers-

pectiva dels clients. Es tracta d’activitats en les quals els clients

no estan disposats a pagar res per elles i que si s’eliminen el client no

percep una menor qualitat del servei. En aquest context, s’entén

per client tant el consumidor dels serveis que ofereix l’empresa

(client extern), com l’empleat de l’empresa (client intern) que rep

prestacions de serveis d’un altre empleat de la mateixa empresa

(proveïdor intern). 

– Millora de les activitats que generen poc valor, perquè es trobi en

la línia del que els clients estan disposats a pagar. Per exemple,

per reduir costos, EasyJet ofereix un descompte d’1£ als clients

que compren a través d’internet. En l’actualitat, la majoria dels

seus clients ja compren a través d’internet. Això permet reduir el

cost del personal de televenda. 

Les eliminacions i les millores en les activitats descrites possibiliten

que EasyJet es concentri en aquelles activitats que sí que són valorades

pels clients, com són les relacionades amb la seguretat dels avions. Els

estàndards de qualitat relacionats amb la seguretat són dels més alts del

sector, ja que, per exemple, EasyJet només opera amb avions 737 nous.

A més, EasyJet no estalvia ni en salaris de pilots ni en temes relacionats

amb la seguretat i el manteniment. 
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2. Característiques diferencials del servei ofert 

Entre les particularitats d’EasyJet cal destacar que: 

– No treballa amb agències de viatges, ja que el client fa la reserva

ell mateix per internet. 

– No emet bitllets d’avió, per la qual cosa el client només rep uns

codis de referència que, conjuntament amb el passaport o el Do-

cument Nacional d’Identitat, ja li permeten rebre una targeta

d’embarcament amb un número que va de l’1 al 144. L’entrada a

l’avió es fa per aquest ordre. 

– Els passatgers només han d’arribar a l’aeroport amb una hora

d’antelació, en lloc de les dues hores habituals de moltes línies aè-

ries. Això és possible per la rapidesa amb la qual s’embarca en els

vols d’EasyJet. 

– No té seients de Business Class, ja que tots els seients són de clas-

se turista. Això permet simplificar l’operativa, alliberar més espai

per a la classe turista i operar amb menys hostesses. 

– Té uns nivells d’ocupació major. Per exemple, el nivell mitjà de

places ocupades en els seus avions és del noranta-quatre per cent,

molt superior al percentatge d’ocupació dels seus competidors. 

– No serveix menjars ni begudes gratuïtes durant els vols. Si els

clients desitgen menjars o begudes poden adquirir aperitius i be-

gudes durant el vol al personal de cabina. Els clients també tenen

la possibilitat d’endur-se el seu propi menjar o beguda. L’única

cosa que és gratuïta és la revista de la companyia, però també és

recollida al final del vol. 

– Ha començat a operar amb aeroports menys congestionats que no

només són més barats sinó que a més possibiliten una utilització

més alta dels avions, la qual cosa elimina els costos de subactivitat.

Aquest cost de subactivitat és molt important en moltes línies aè-

ries i és conseqüència de les hores que els avions deixen de volar en

utilitzar aeroports congestionats2. A més, la utilització d’aeroports

congestionats eleva el consum de combustible en augmentar la du-

rada dels vols com a conseqüència d’haver d’esperar a l’aire men-

tre no reben l’autorització d’aterratge. Una altra de les característi-

ques d’EasyJet, a més de l’eliminació de diverses de les activitats

habituals en qualsevol línia aèria, és que subcontracta la major part

dels processos i activitats, tal com es pot apreciar a la figura 1. Per
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tant, de les 23 activitats-processos clau anteriors, EasyJet n’ha eli-

minat 7 i en té subcontractades 7. D’aquesta manera, la companyia

pot concentrar-se en les 9 activitats-processos més rellevants. 

3. Fixació de preus 

Un altre aspecte en el qual EasyJet és una empresa molt innovadora

és la política de fixació de preus. En el sector de les línies aèries és habi-

tual que per aconseguir tarifes més reduïdes sigui imprescindible passar

la nit del dissabte a l’aeroport de destinació. En canvi, EasyJet té una

gran flexibilitat, ja que basa les seves tarifes en l’evolució de l’oferta i la

demanda. Per tant, utilitza la tècnica de yield management o gestió d’in-

gressos, que també s’utilitza molt en el sector hoteler. Així, en la mesu-

ra que es disposa d’estadístiques de les vendes de cada vol, es pugen o

baixen els preus a mesura que es va acostant el dia del vol. Per exemple,

si per a un determinat vol, s’estan venent més passatges dels previstos,

es pujaran els preus. Per tant, els clients que adquireixin el seu passatge

més tard pagaran més. En canvi, si per un altre vol, la venda de passat-

ges va pitjor del que s’havia previst, es baixaran els preus, amb la qual

cosa els clients que els adquireixin al final pagaran menys.

4. Segmentació del mercat 

La clientela d’EasyJet es compon essencialment de joves (interes-

sats en volar a preus baixos) i professionals amb perfils del tipus empre-

nedors, comandaments intermitjos i operaris (les empreses dels quals

estan interessades a reduir costos). Actualment, els joves representen el

seixanta per cent de la clientela d’EasyJet. La resta són professionals,

encara que aquest segment està creixent. La majoria de clients d’Eas-

yJet són britànics i irlandesos. Malgrat aquest fet, de manera recent,

l’empresa ha iniciat una important acció publicitària en altres països eu-

ropeus per augmentar-hi la seva clientela. L’empresa aposta cada vega-

da més fort per internet, i la prova està en el llançament de noves unitats

de negoci com són EasyInternet3 (cafès de negocis basats en internet on

els clients poden connectar-se a la xarxa amb tarifes molt reduïdes),

EasyRentaCar (lloguer de vehicles per internet), EasyCruise (creuers) i

algunes més (venda d’habitacions d’hotel, etcètera). 
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5. Competidors 

Com a conseqüència de la seva política de preus, alguns competi-

dors han intentat guanyar-li terreny a través de la pressió política davant

de determinats governs per aconseguir el monopoli de diversos trajec-

tes. Per exemple, SwissAir va intentar, i va tenir un cert èxit al principi,

que el govern suís suprimís la concessió a EasyJet del vol Barcelona-

Activitat-procés Situació de l’activitat-procés

Màrketing Interna

Televendes Es realitza a través d’internet

Agències de viatge Eliminada

Gestió de reserves Eliminada

Emissió de bitllets Eliminada

Administració de bitllets Eliminada

Planificació dels vols Subcontractada (Air Foyle)

Check-in Subcontractada (Reed Aviation)

Avió Interna

Manteniment avions Subcontractada (Monarch Engineering)

Fuel Subcontractada (Esso i altres companyies)

Pilots Interna

Hostesses Interna

Hostesses de Business Class Eliminada

Càtering durant el vol Eliminada

Venda de productes durant el vol Subcontractada (Alpha Catering)

Gestió d’equipatges Subcontractada (Reed Aviation) 

Manipulació a terra Subcontractada (London Luton Airport 

i altres)

Subactivitat Eliminada

Comptabilitat i finances Interna

Gestió de subcontractistes Interna

Qualitat Interna

Servei postvenda Interna
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Zuric. EasyJet va contraatacar denunciant la situació a través d’anuncis

a la premsa i posant el tema en mans dels seus advocats. Al final va

guanyar EasyJet. En la majoria dels casos la resposta ha consistit a bai-

xar preus, com KLM, que va baixar els seus preus un quaranta per cent

en el seu vol entre Londres i Amsterdam. La resposta d’EasyJet va ser

una agressiva campanya de publicitat que va començar a perjudicar la

imatge de KLM, ja que molts clients d’EasyJet es van queixar per l’atac

rebut. Davant l’impacte que va tenir aquesta situació a la premsa, KLM

va parar la guerra de preus. Iberia també ha començat a baixar preus, i

per això ha hagut de reduir els seus costos substancialment i suprimir

determinats serveis, com el menjar a bord, per exemple. No obstant

això, sembla que les low cost li estan guanyant la partida en determinats

vols. Per exemple, en el vol Barcelona-Londres, Iberia està a la quarta

posició (12% de quota), darrere de Ryanair (30%), EasyJet (28%) i Bri-

tish Airways (23%). Segons els directius d’Iberia, Ryanair està realit-

zant competència deslleial, ja que utilitza l’aeroport de Girona com a

Barcelona Nord i el de Saragossa com a Barcelona Sud. En aquests mo-

ments el que està estudiant Iberia és crear una filial amb base a Barcelo-

na que competeixi directament amb les low cost. Segons el conseller de-

legat d’Iberia, Angel Mullor4, «o ens n’anem de Barcelona o actuem

amb les seves mateixes armes». Això és el que va fer British Airways fa

uns anys, quan va iniciar una guerra de preus a través de la seva filial

GO. GO tenia uns preus un trenta per cent més baixos que Bristish Air-

ways en els trajectes no coberts per EasyJet. En els trajectes que sí que

cobria EasyJet, els preus de GO eren els mateixos que els d’EasyJet. La

resposta d’EasyJet no es va fer esperar. Va engegar una campanya pu-

blicitària conscienciant el públic que British Airways feia la guerra de

preus per enfonsar EasyJet i després tornar a pujar preus. Al final, les

pèrdues de GO van ser tan grans que British Airways va haver de ven-

dre-la a EasyJet. Lufthansa ha seguit el mateix camí amb la creació de

Lufthansa Light, que té uns preus un vint per cent més baixos que l’em-

presa matriu. D’altra banda, experts com el Boston Consulting Group

indiquen que en determinats països com Alemanya, per exemple, el

client vol que li donin menjar en els vols que tenen lloc a primera hora

del dia. A més, també indiquen que els clients desitgen tenir la possibi-

litat de disposar de bitllets flexibles, que si no s’utilitzen per al vol pre-

vist poden ser utilitzats per a altres vols. En el cas d’EasyJet, si el client

no vola en el viatge previst, perd l’import pagat. Un estudi de mercat re-

cent sobre el sector de línies aèries mostra que les persones que han vo-
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lat amb EasyJet es divideixen en dues categories, des del punt de vista

de la satisfacció sobre la qualitat del servei: 

– D’una banda, una bona part de les persones enquestades posen de

manifest que estan molt satisfetes amb els avantatges que ofereix

EasyJet, sobretot pel preu. Aquest tipus de clients, normalment

joves i/o britànics i irlandesos, estan disposats a repetir l’expe-

riència de viatjar amb EasyJet. 

– D’una altra banda, la resta dels clients es queixen dels retards amb

els quals surten els vols, que alguns dels aeroports que fan servir

estan mal comunicats, que l’equipatge de mà cal deixar-lo a la bo-

dega de l’avió a causa de la falta d’espai a la cabina, que no es fan

servir fingers quan arriben a l’aeroport de destinació i que si s’in-

tenta adquirir el bitllet els últims dies abans del vol, o no hi ha bit-

llets o surten més cars que els de la competència. Aquest tipus de

client, normalment integrat per professionals de la resta de països

europeus que no són ni del Regne Unit ni d’Irlanda, preferiria vo-

lar amb altres línies aèries abans que repetir l’experiència amb

EasyJet. També hi ha altres línies aèries (Vueling, Ryanair i Basic

Air) que tenen el mateix concepte de tipus de producte i la política

de preus d’EasyJet, la qual cosa pot provocar una pèrdua de dife-

renciació i potser també guerres de preus en el futur immediat.

Igualment, fins ara se segueix una política de no agressió i cap

d’aquestes companyies fa els mateixos trajectes que els altres

competidors de preus baixos. 

6. Recursos humans 

Els empleats d’EasyJet, que són molt més joves5 que la mitjana del

sector, tenen uns alts nivells de motivació com a conseqüència de la cul-

tura de l’empresa i dels sistemes d’incentius que es materialitzen en re-

tribucions variables sobre la base de productivitat, i també opcions so-

bre accions d’EasyJet. L’empresa ha aconseguit crear una cultura de

treball en equip que explica que els membres de la tripulació sovint aju-

den en les tasques de neteja dels avions per garantir que la sortida serà

puntual. A més, la seva política de recursos humans li permet una gran

flexibilitat. Per exemple, el personal que ven passatges per telèfon co-

bra 0,80 £ per passatge venut, com a única retribució6. El cost total dels
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sous més la Seguretat Social ha anat creixent de forma exponencial en

els últims anys. 

La manera de vestir del personal de l’empresa és una mostra de la

política poc convencional d’EasyJet. Per exemple, les hostesses van

amb texans, sabatilles esportives i una samarreta de l’empresa. 

7. Discussió 

Com a conclusió, presentem a continuació l’anàlisi d’una sèrie

d’aspectes estratègics, organitzatius i econòmics que es deriven de la

descripció dels principals elements que permeten caracteritzar l’empre-

sa EasyJet. Estructurem aquesta discussió en tres apartats. 

7.1. L’estructura organitzativa d’EasyJet: 

l’organització i l’estratègia empresarial 

basada en l’anàlisi del valor-utilitat 

com a font d’avantatges competitius

El cas de EasyJet, com a empresa pionera en el negoci de les línies

aèries de baix cost, constitueix un cas paradigmàtic del nou enfocament

de la concepció de l’activitat empresarial, i tendeix cap a la idea d’em-

presa «xarxa» com a forma organitzativa caracteritzada per una estruc-

tura flexible, descentralitzada i focalitzada en els processos nuclears,

una gestió participativa i coordinada, una estructuració en xarxa de l’ac-

tivitat productiva (Castells, 2001), una visió internalitzada de la tecno-

logia (Van Alstyne, 1997) i una anàlisi del valor generat en l’activitat

com a eix de les decisions estratègiques. Efectivament, la dissecció de

l’empresa en activitats i processos ha permès a EasyJet l’aplicació de la

teoria del valor-utilitat (Porter, 1985) en la determinació de les activitats

inherents al seu procés de negoci que aporten un major valor d’ús per

als seus clients, des de la perspectiva de la utilitat derivada del consum

del servei prestat, i per les quals estan disposats, per tant, a pagar un ma-

jor preu. Aquest tipus d’anàlisi ha tingut unes conseqüències de gran

transcendència per a l’empresa: 

– L’enfocament del negoci des de la perspectiva del consumidor

dels serveis li ha possibilitat determinar l’existència d’un segment
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de mercat i un públic potencial suficientment amplis per desenvo-

lupar una línia de negoci que requereix inversions de quantia ele-

vada. En aquest sentit, un dels mèrits principals atribuïbles a Eas-

yJet ha consistit en la seva habilitat per identificar un client

potencial disposat a acceptar una modificació i supressió d’algu-

nes de les condicions tradicionalment associades al transport aeri

(reserva de bitllets, contractació mitjançant intermediaris, menjar i

premsa gratuïta, ús d’aeroports principals amb bona oferta de ser-

veis i amb bona comunicació) a canvi d’un preu més econòmic. 

– Aquesta identificació ha possibilitat a EasyJet redefinir el produc-

te tradicional d’un mercat consolidat i madur, transformant un

«bé de luxe» en un producte que els usuaris perceben com a fun-

cional i accessible, centrat en els elements essencials inherents al

servei de transport aeri i, per això, tendents a garantir l’eficàcia i

seguretat dels vols. Aquesta innovació en la definició del produc-

te comporta la reducció dels costos vinculats a serveis comple-

mentaris i la dotació d’una major autonomia al client en la con-

tractació del servei, mitjançant el trasllat d’una part del procés al

seu àmbit (com és el cas de la contractació directa de serveis, o

la codificació i identificació personal per dur a terme l’embar-

cament). Addicionalment, aquesta nova definició del servei de

transport aeri permet ampliar de forma molt significativa el públic

objectiu. 

– Li ha permès centrar-se en el desenvolupament de recursos i capa-

citats aplicables a les activitats considerades com a principals, que

són les associades a la seguretat de la flota d’avions, la qualitat

dels vols (en termes de puntualitat i freqüència), la promoció de

l’activitat, la seva gestió i el control de qualitat del procés. 

– Ha possibilitat la detecció d’activitats no imprescindibles per a la

generació del seu servei de transport aeri i, per aquest motiu, sus-

ceptibles de ser eliminades de la cadena de valor de l’empresa, per

implicar una pressió a l’alça del preu del producte sense una apor-

tació clara de valor per al consumidor. Les activitats eliminades

per EasyJet són fonamentalment les associades a la gestió de la

venda de passatges i de reserves (amb la substitució del sistema de

billetatge per la codificació personal i la creació d’un mercat in-

tern per a la venda de passatges) i les activitats relatives als ser-

veis complementaris durant el vol (hostesses de Business Class i

càtering gratuït).
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– La detecció i eliminació d’activitats no nuclears ha comportat un

canvi en el model de contractació de serveis, amb la supressió de

les agències de viatge com a intermediaris en el seu procés de ne-

goci. 

– L’anàlisi de valor-utilitat realitzat per EasyJet també li ha permès

identificar activitats de naturalesa auxiliar en el seu procés de ne-

goci, és a dir, activitats de suport a les activitats principals i que no

constitueixen l’objecte d’especialització de l’empresa i, per això,

susceptibles de ser externalitzades i delegades a entitats dedicades

específicament a aquestes funcions. Aquest és el cas de la planifi-

cació dels vols, la gestió d’equipatges, la manipulació a terra o el

subministrament de combustible. 

– La conseqüència d’aquesta categorització d’activitats s’ha mate-

rialitzat principalment en l’adopció d’una estructura productiva

reduïda i especialitzada, flexible i més adaptable a les oscil·la-

cions de la demanda que els models tradicionals, amb una poten-

ciació important de la coordinació i gestió en xarxa de subcon-

tractistes i proveïdors. 

– La implantació d’un model organitzatiu flexible i basat en l’exter-

nalització i coordinació d’activitats, juntament amb l’ús intensiu

de les tecnologies de la informació i la comunicació, i principal-

ment internet, per a la gestió de la venda de serveis, ha comportat

la reducció dels costos de transacció, per la major disposició d’in-

formació útil i la capacitat de control de la gestió de les transac-

cions que realitza amb les empreses subcontractades.

Així, EasyJet s’ha pogut erigir com un clar exponent de la concre-

ció de la teoria dels recursos i capacitats (TRC), segons la qual l’avan-

tatge competitiu s’estableix sobre els recursos i capacitats que l’empre-

sa és capaç de generar, desenvolupar, explotar i protegir enfront dels

seus competidors (Hamel i Prahalad, 1998). EasyJet ha estat capaç de

definir clarament el procés principal del negoci i d’identificar les activi-

tats fonamentals que fan possible el seu desenvolupament i que són ob-

jecte d’especialització. D’aquesta manera, i mitjançant l’adopció d’un

model organitzatiu flexible i basat en una estructura productiva atomit-

zada, ha apostat per una estratègia de diferenciació basada en el binomi

qualitat-cost, i tendent a la recerca d’avantatges competitius associats a

l’accessibilitat i qualitat del servei, i al seu preu. 
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7.2. El model de costos ABC i la gestió dels factors 

clau de negoci 

L’aplicació pràctica per part d’EasyJet de la perspectiva del valor-

utilitat del servei sobre la base de l’anàlisi d’activitats destacada en el

punt anterior, requereix un sistema de gestió dels recursos necessaris

per al desenvolupament de les diferents tasques i activitats que confor-

men el seu procés de negoci. 

En aquest sentit, l’adopció d’un model de gestió i de recursos basat

en l’anàlisi d’activitats (Activity Based Management –ABM– Activity

Based Costing –ABC– respectivament) és fonamental per crear una

connexió adequada entre la política estratègica i les decisions operati-

ves de l’empresa. Efectivament, els sistemes centrats en l’ABM i

l’ABC permeten integrar la dimensió operativa i funcional de l’empresa

amb l’esfera de gestió i estratègica (Lebas, 1994). Per aquest motiu,

presenten un doble enfocament interrelacionat: un de caire intern, cen-

trat en la generació de valor a través del procés productiu, i l’altre orien-

tat al mercat, centrat en la mesura del valor del procés des de l’òptica del

client/consumidor dels productes i/o serveis que l’empresa realitza en el

mercat. Així, des del punt de vista de la gestió i control dels costos,

aquests models parteixen de la consideració que els elements productius

principals de l’activitat empresarial són les diferents activitats i tasques

que es duen a terme en els processos de negoci. 

La metodologia inherent als models ABM i ABC permet i potencia

l’anàlisi d’activitats i per això constitueixen una eina de gran utilitat en

el procés d’identificació de les activitats que han de conformar el procés

de negoci d’acord amb el valor que aporten al consumidor del servei.

A més, específicament, el sistema ABC permet l’aplicació pràctica del

model capacitat-desplegament d’activitats (Cooper i Kaplan, 1992) a

través del qual es confronta la disponibilitat de recursos i la demanda

d’aquests per part de les activitats productives, buscant una assignació

més objectiva dels costos necessaris per al desenvolupament de l’activi-

tat empresarial. 

L’òptica de la generació de valor des d’un enfocament de mercat (la

perspectiva del client/consumidor) intrínseca a la construcció d’aquests

models facilita a l’empresa el procés de determinació dels factors clau

de negoci i de presa de decisions estratègiques i el seu enllaç amb les di-

ferents activitats. En el cas que ens ocupa, EasyJet ha sabut utilitzar

adequadament aquests instruments de gestió per identificar els seus fac-
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tors clau i segmentar les activitats del seu procés de negoci amb cohe-

rència amb aquests elements estratègics. 

En concret, es poden identificar els següents factors clau per al ne-

goci d’EasyJet, relacionats amb els processos, les activitats, l’organitza-

ció, la integració tecnològica i els recursos humans: 

– La definició d’un procés de negoci clar i centrat en el core busi-

ness de l’empresa, a partir d’una nítida delimitació del seu mercat

objectiu. 

– La focalització dels seus recursos i capacitats en una sèrie d’activi-

tats principals es complementa amb l’adopció d’una forma orga-

nitzativa flexible i altament descentralitzada que possibilita, grà-

cies a una gestió en xarxa de les activitats auxiliars, que EasyJet

presenti una estructura de costos reduïda i amb una proporció im-

portant de costos variables, situació que li comporta un major es-

talvi en costos que les companyies tradicionals i una major capaci-

tat d’adaptar-se a les oscil·lacions de la demanda de passatges. 

– L’ús intensiu de les tecnologies digitals per gestionar la venda del

servei i realitzar les transaccions permet a EasyJet controlar la in-

formació associada al seu procés de negoci, assegurar la qualitat

del servei i eliminar sistemes d’intermediació. 

– Una política de recursos humans que potencia el gran valor intan-

gible del compromís del personal i de la seva motivació per mitjà

de sistemes d’incentius i que es basa en la construcció de rela-

cions laborals flexibles, que permeten l’apalancament operatiu

dels salaris (és a dir, la retribució es basa en un sistema semifix

amb una part variable que augmenta a mesura que s’incrementen

els ingressos) i, per tant, l’adaptació dels costos de l’activitat a la

fluctuació dels ingressos. 

7.3. Oportunitats i amenaces del negoci de les low cost

No hi ha dubte que el model de negoci flexible, atomitzat i especia-

litzat de les companyies aèries de baix cost és un model altament efi-

cient en l’ús i gestió dels seus recursos productius, i altament competitiu

per haver estat capaç d’ampliar el mercat del transport aeri i estar cen-

trat en les activitats que constitueixen les competències essencials del

seu negoci, com són les relacionades amb la seguretat dels vols. La re-
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definició del servei de transport, la seva adequada promoció, l’atenció

per la qualitat i la capacitat d’empreses com EasyJet d’operar amb uns

costos un trenta per cent més baixos que les companyies tradicionals

permet explicar el guany exponencial de quota de mercat en els últims

anys. Efectivament, les mesures adoptades tendents a racionalitzar els

costos associats a elements complementaris del servei (l’ús d’aeroports

secundaris, el handling extern o autohandling, la major densitat de bu-

taques o el bitllet electrònic, entre els més destacats) els han permès ob-

tenir estalvis importants en costos que han destinat a la reducció del

preu dels bitllets. Aquesta eficiència en costos i competitivitat en preu

aporta a aquest segment d’empreses una posició privilegiada per con-

vertir en oportunitat de negoci les dificultats per les quals passen actual-

ment moltes empreses del sector. En particular, l’escalada del preu del

petroli està provocant la reducció de marges i resultats de companyies

tradicionals davant l’elevada elasticitat-preu de la demanda, el seu

abandó de l’explotació de determinades línies aèries i la retirada de ne-

gocis vinculats amb el transport aeri, com poden ser la gestió de paquets

turístics i d’activitats d’oci. Aquesta situació pot fer possible per a Eas-

yJet i les seves homòlogues d’atendre noves línies i potenciar la diversi-

ficació de les seves activitats, mitjançant la integració de negocis com-

plementaris que poden generar importants economies d’escala, perquè

compten amb un major marge d’actuació. D’una altra banda, també és

important destacar que la posició competitiva de les companyies de

baix cost es basa en l’existència d’un nombre relativament reduït d’em-

preses que constitueixen aquest segment de mercat i en un pacte de no

agressió entre aquestes empreses. Aquestes circumstàncies expliquen

que l’increment de la seva quota de mercat s’hagi basat en la conforma-

ció d’un quasimonopoli en l’oferta de serveis, la qual cosa els ha permès

obtenir una important xifra de negocis i uns amplis marges d’explota-

ció. No obstant això, i aquesta és potser la principal amenaça per a

aquestes companyies, aquesta situació és necessàriament transitòria i

temporal, perquè els seus resultats són suficientment atractius per atreu-

re potencials competidors. De fet, és previsible que l’actual crisi del

sector aeri porti companyies tradicionals a assumir majors riscos i a in-

tentar introduir-se en el segment del baix cost. En aquest sentit, com-

panyies com Iberia poden aprofitar la seva valuosa marca i les poten-

cials sinergies amb els seus actuals recursos (ús d’aeroports principals o

una major flota d’avions amb menor densitat de butaques, per exemple)

per oferir a un preu competitiu un servei de major confort i, per tant, de
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valor afegit per als clients. Una segona amenaça, derivada de l’anterior,

radica en la necessitat d’atendre en el futur per part de les companyies

low cost l’explotació adequada de trajectes internacionals de llarg reco-

rregut, de major complexitat logística i que requereixen certs elements

de comoditat (espai de butaques i alimentació) no previstos en el model

d’aquestes empreses. Finalment, una tercera amenaça a la qual han de

plantar cara aquest grup de companyies és l’associació per part dels

consumidors dels conceptes de preu i seguretat en els vols, especial-

ment en moments en què augmenta la sinistralitat. Això comportarà ne-

cessàriament inversions addicionals en la promoció de la seguretat dels

seus serveis. 
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Annex 1. Estructura d’ingressos i costos per vol 

d’avió 737 d’EasyJet en comparació amb 

la mitjana dels seus competidors (dades 

en percentatge sobre les vendes d’EasyJet)

Annex 2. Reducció de costos de les companyies aèries

low cost

Font: The European Cockpit Association (2002). Citat per Vall, J.F. (2005):

«Impacto de las low cost en los precios hoteleros españoles», Documents

ESADE.

Concepte % d’estalvi sobre total 

de costos

Aeroports secundaris, taxes, horaris, slots 6%

Handling extern o autohandling 10%

Tournaround 15-20’ versus 45-55’ 3%

Major densitat de butaques 16%

No extres gratuïts 6%

Bitllet electrònic 9%

Menys personal i contractes amb incentius 3%

Estandardització flota (Boeing 737) 2%

Total 55%

EasyJet Competidors

Vendes reals 100 154,477

–Cost de vendes8 -79,9 -111,359

–Costos de distribució i màrketing10 -10 -3111

–Costos d’administració i generals -8,12 -17,12

Resultat abans d’interessos i impostos 1,98 -5
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Notes

1 Una versió prèvia d’aquest cas va ser escrita l’any 2000 per Oriol

Amat i Mauricio Barriga, de la Universitat Pompeu Fabra.

2 Com a exemple es pot indicar que els avions d’EasyJet volen una

mitjana de deu hores al dia, mentre que els de British Airways

volen una mitjana de set hores al dia.

3 Per obtenir més informació es recomana consultar www.easy-

Everything.com

4 La Vanguardia, 22 de juliol de 2005.

5 Amb l’excepció dels pilots que tenen una mitjana d’hores de vol

similar a la mitjana del sector.

6 Cada empleat de televendes ven entre seixanta i noranta passat-

ges per jornada de vuit hores.

7 Aquesta xifra significa que en un vol d’avió 737, la mitjana dels

seus competidors té unes vendes (a preu de venda) que són un

54,47% més elevades que EasyJet.

8 El cost de vendes inclou el combustible, el manteniment, els ho-

noraris de control de trànsit aeri, l’amortització dels avions en
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propietat, les quotes de leasing dels avions en règim d’arrenda-

ment financer, les assegurances i honoraris d’aterratge en aero-

ports, la manipulació a terra i el cost de pilots i personal de cabina.

9 Els competidors tenen diversos costos addicionals: càtering du-

rant el vol (10%), hostesses de Business Class (10%), costos extres

per utilització d’aeroports més cars (3%) i costos de subactivitat

per baix ús d’avions per retards causats per fer servir aeroports

més congestionats (8,45%). La resta de costos són molt similars

als d’EasyJet.

10 Els costos de distribució i màrketing comprenen la publicitat i

l’equip de televendes.

11 Els competidors tenen diversos costos addicionals: gestió de re-

serves (11%), comissions d’agències de viatges (5%) i costos

d’emissió i administració de bitllets (5%). La resta de costos és

molt similar als d’EasyJet.

Nous models de gestió: el cas d’EasyJet 221


