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MÒNICA DALUZ

Comprar sense veure ni to-
car el producte, a distància, 
ha estat un repte que  fa-
bricants i distribuïdors van 
abordar molt abans de l’era 
digital. Les reticències del 
consumidor a adquirir un 
bé sense contacte físic amb 
el producte previ han estat 
sempre el cavall de batalla 
d’aquests sistemes de ven-
da, especialment quan va 
arribar l’hora de comprar a 
través de xarxes electròni-
ques, on s’afegia, a més, la 
desconfiança en la segure-
tat del sistema de pagament. 
Però, quins van ser els ante-
cedents del comerç electrò-
nic? Va ser al 1920 quan es 
va produir el que podríem 
considerar, el precedent de 
l’e-commerce, amb el naixe-
ment, als Estats Units, d’una 
nova fórmula de venda, un 
nou canal: el catàleg. La ven-
da per catàleg va permetre 
arribar al consumidor sen-
se necessitat d’atreure’l fins 
als punts de venda. Dècades 
més tard, als anys seixanta, 
s’inicia la historia de l’e-com-

merce com a tal, com a re-
sultat del desenvolupament 
de l’intercanvi electrònic de 
dades; el sistema EDI, per 
les seves sigles en anglès. 
Aquella tecnologia va sorgir 
a partir d’iniciatives inde-
pendents de diversos sectors 
industrials, i fou dissenyada 
per enfortir la qualitat de les 
dades que s’intercanviaven 
dins la xarxa de proveïdors. 
A principis dels setanta van 
aparèixer les primeres rela-
cions comercials que utilit-
zaven una computadora per 
transmetre les dades. Una 
altra fita significativa de la 
venda a distància va ser el 
naixement d’un nou element: 
la televisió. Amb la venda 
directa els productes eren 
mostrats amb un major rea-
lisme, la venda es concreta-
va per telèfon, i el pagament, 

Els nous camins del negoci digital

amb targeta de crèdit; així, el 
consumidor es va començar 
a familiaritzar amb el paga-
ment a distància. Però va 
ser al 1989 quan un grup de 
científics del CERN (Orga-
nización Europea para la In-
vestigación Nuclear), ubicat 
a Ginebra, va idear la ma-
nera d’enllaçar documents 
provinents de diferents 
computadores, donant peu 
a l’aparició d’un nou servei, 
la World Wide Web. A finals 
dels noranta el creixement 
del comerç electrònic va ser 
molt significatiu, creant-se 
portals exclusivament dedi-
cats a aquesta activitat, com 
e-Bay i Amazon, que encara 
avui lideren el mercat. 
Al llarg d’aquests anys, el 
consumidor ha anant in-
corporant als seus hàbits 
la compra electrònica (es-
pecialment de productes 

d’entreteniment: música, 
llibres, cinema...). Al 2012, 
el comerç electrònic B2C 
(business to consumer) va 
créixer a Europa un 22 per 
cent i va facturar 305.000 
milions d’euros, segons esti-
macion d’Ecommerce Euro-
pe. A Espanya, es preveuen 
increments  interanuals 
entorn al 18%, fins arribar, 
al 2017, als 9.100 milions 
d’euros, segons el pronòstic 
de la consultora Forrester. 
Augmenta la confiança del 
consumidor, s’incorporen al 
mercat més natius digitals, 
el sector alimentari s’afegeix 
a l’oferta, amb el conseqüent 
efecte arrossegador. Aquest 
és avui dia l’escenari, però 
hi ha més: estan sorgint nous 
factors que determinaran el 
camí que l’e-commerce se-
guirà en els pròxims anys. 
Veiem-los. 

El B2C va créixer a Europa un 22% l’any passat. /SHUTTERSTOCK

El comerç electrònic
ja és mòbil... i social
La mobilitat i la irrupció de 
les xarxes socials han en-
gendrat noves vies per a 
l’intercanvi de productes i 
serveis. Així, el comerç mò-
bil i el comerç social cons-
titueixen les tendències 
més significatives del futur 
d’aquests tipus de transac-
cions electròniques.
La primera variant, anome-
nada m-commerce, o mobi-

le commerce, compta amb 
unes expectatives de creixe-
ment més que significatives. 
Als Estats Units, el 10% de 
les vendes d’e-commerce ja 
són via mòbil; a Espanya, de 
2011 a 2012 la xifra de table-
tes venudes es va triplicar, 
i per a aquest 2013 s’espera 
vendre’n més de 240 milions 
d’unitats. La mobilitat i la in-
teractivitat fan que qualsevol 

Va ser al 1920 quan 
es va produir el 
precedent de l’e-
commerce, amb 
el naixement, 
als Estats Units, 
d’un nou canal: el 
catàleg

Especial

Fer negocis a la xarxa ja no és cap novetat, ni cap moda passatgera: l’e-business i l’e-commerce s’han consolidat en els últims anys. 
La desconfiança que va acompanyar els primers passos de les transaccions comercials s’esvaeix. El consumidor s’ha acostumat a 
viure també en digital i la relació es retroalimenta cada dia que passa. Les tendències de futur vénen determinades per la irrupció dels 
dispositius mòbils i de les xarxes socials: l’m-commerce i el social commerce, seran les claus.

La mobilitat i la 
irrupció de les 
xarxes socials 
han engendrat 
noves vies per 
a l’intercanvi de 
productes i serveis
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superfície urbana sigui sus-
ceptible de convertir-se, no 
ja en un aparador, sinó en 
un punt de venda, possibili-
tat que es multiplica amb la 
incorporació de les ofertes 
geolocalitzades. El negoci 
està servit. Però caldrà saber 
interpretar els nous ítems 
d’informació. Cada vegada 
són més complexos els pro-
cessos que acaben compo-
sant el procés de venda. No 
existeix un comprador digi-
tal i un altre de físic; els pro-
cessos s’entrellacen. La fusió 
dels canals online i offline 
minimitza la importància del 
fet d’on es realitza la compra 
en favor del com, és a dir, 
la interrelació dels diversos 
canals i plataformes que des-
encadenen la compra final. 
La transversalitat va en aug-
ment i la informació amb què 
compten les marques, també.
La social i tzació de l ’e-

commerce constitueix una 
gran oportunitat per a les 
empreses. La capacitat de 
prescripció de les xarxes 
socials és més sòlida que la 
provinent de la pròpia mar-
ca: és l’explosió definitiva 
del poder del consumidor. El 
comerç social es basa en la 
incorporació de la identitat 

2.0 del comprador en el pro-
cés de compra online a tra-
vés del seu perfil en diverses 
xarxes socials, permetent 
una gran personalització. 
Assistirem a l’evolució dels 
grans espais d’e-commerce 
cap a entorns socials que 
milloraran l’experiència de 
compra. Allà, els departa-

ments de màrqueting poden 
accedir a un termòmetre 
d’opinió dels seus produc-
tes i, al temps, establir una 
relació nova entre l’empresa 
i el client potencial. Aquests 
nous entorns 2.0 són, sens 
dubte, l’inici d’un nou canal 
clau d’informació dels clients 
per a les empreses. La dada: 

estudis recents situen la xi-
fra de negoci mundial del 
social commerce al voltant 
dels 7.000 milions d’euros, 
amb un creixement anual del 
56%; vet aquí el llarg camí 
per recórrer, amb totes les 
oportunitats que això com-
porta, potencialitats, moltes 
d’elles, encara per descobrir.

El negoci mundial del social commerce volta els 7.000 milions d’euros. /SHUTTERSTOCK

Porti el seu negoci més enllà del seu negoci 
amb Click&Sell, les solucions en e-commerce 
de Banc Sabadell.
Entri a bancsabadell.com/ecommerce i conegui el que ja hem fet,
perquè comenci a pensar en el que podem arribar a fer per vostè.

La compra per Internet és molt habitual entre els consumidors. /SHUTTERSTOCK

Les previsions per 
al m-commerce són 
espectaculars: el 
2012 va créixer un 
70% respecte de 
l’any anterior
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Els grans actors de la xarxa han apos-
tat per oferir solucions integrals de 
comerç electrònic perquè qualsevol 
empresa o persona pugui vendre a 
través d’Internet , i és que la clau de 
l’èxit en el món dels negocis online és 
resoldre el que és complex de manera 
senzilla: de manera àgil, simple i a baix 
cost.
En aquest sentit, cada vegada es diver-
sifica més la forma en què els usuaris 
realitzen les seves compres. Segons 
un estudi recent de la multinacional 
IBM, “els compradors busquen una 
experiència completa i els venedors 
han de ser capaços de connectar la 
botiga electrònica amb la física –en el 
cas d’aquelles que tenen presència en 
tots dos àmbits-”. Però, sobretot, l’e-

De la geolocalització 
a les xarxes socials

OPORTUNITATS

commerce ha d’aprendre a ser m-com-

merce. Una dada: durant l’últim Cyber 
Monday (el tradicional dilluns de com-
pres que segueix al dijous d’Acció de 
Gràcies als Estats Units), el volum de 
les compres realitzades des d’un dis-
positiu mòbil va augmentar un 70% en 
relació a la mateixa jornada l’any ante-
rior. 
Així mateix, les ofertes geolocalitzades 

també constitueixen una oportunitat 
en un mercat sense explorar. I, final-
ment, el comerç social o social com-

merce, una de les variants amb més 
expectatives segons els experts. En el 
transcurs de l’última dècada, hem vist 
un canvi fonamental en la manera de 
fer negocis a Internet: hem vist com la 
recerca pagada (paid search) va domi-
nar la primera part de la dècada del 
2000, donant peu a una transformació 
i al desenvolupament de nous models 
de negoci inexistents fins aleshores. 
En les properes dècades, aquest poder 
de transformació es traslladarà a l’en-
torn de les xarxes socials.

El perill del conte 
de la lletera

AMENACES

La vitalitat d’aquest creixement podria 
veure’s contrarestada pels nivells 
d’atur. Les empreses hauran d’enfron-
tar-se a un àmbit que evoluciona a una 
gran rapidesa i que requereix estruc-
tures flexibles i professionals del 
màrqueting digital que permetin inter-
pretar cada nou ítem d’informació; 
s’ha d’invertir, doncs, en eines d’anà-
lisi. Finalment, hi ha el perill de caure 
en l’excés d’optimisme i creure que 
podrem convertir tots els “m’agrada” 
en vendes.

Incorporació 
a pas de tortuga

DEBILITATS

El mercat de l’e-commerce a Espanya és 
encara relativament petit, de manera que 
els pressupostos destinats al màrqueting 
per a aquest mitjà ho són en proporció. 
De fet, els notables creixements recents 
d’aquest sector vénen motivats per la 
lenta incorporació del país a aquesta 
modalitat de comerç. 
Un altre punt feble per al desenvolu-
pament de l’e-business i l’e-commerce 
(conceptes relacionats, però no sinò-
nims) és que les marques i els distribuï-

dors nacionals mostren una actitud 
poc emprenedora i innovadora. Només 
s’han començat a moure en la direcció 
d’explotar el potencial de l’e-commerce 
quan han percebut certa amenaça amb 
l’entrada de players internacionals, i no 
han sabut posicionar-se: han anat tot el 
temps a remolc. Això ha comportat que 
els grans actors del món d’Internet com 
Google, Yahoo, Facebook o Amazon, 
hagin assolit fàcilment l’hegemonia del 
sector.

Empreses i consumidors estan 
d’acord: els intercanvis a través de 
les xarxes digitals de comunicació 
han arribat per quedar-s’hi. Les xifres 
són contundents: les compres online 
no deixen de créixer en pràcticament 
tots els segments, i tots els pronòstics 
confirmen que aquesta tendència es 
mantindrà en el futur. Un estudi realit-
zat per la consultora Forrester afirma 
que Europa arribarà als 191.000 mili-
ons d’euros en vendes al 2017 i Espa-
nya es perfila com el país on creixerà 
més de tot el continent, i això malgrat 
la crisi econòmica. De fet, aquelles 
empreses que han sabut donar el pas 
i establir dues línies de negoci, online 

i offline, estan superant l’època de 
vaques magres, ja que arriben a un 
públic més ampli. Sens dubte, els nous 
hàbits de compra s’estan refermant i el 
consumidor s’ha acostumat a la mul-
tiplicitat de canals a l’hora d’adquirir 
béns i serveis, sobretot en el segment 
de l’entreteniment. El ferm conven-
ciment de les empreses, en qualsevol 
tipus de negoci, que la dimensió digital 

Enlairament per la 
rampa online

FORTALESES

es una via de creixement, i la predispo-
sició del consumidor a acceptar amb 
naturalitat les propostes arribades de 
la xarxa, constitueixen dos del punts 
forts d’aquest sector.  


