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El sector del 

comerç està 

experimentat una 

autèntica 

revolució en les 

formes de 

comercialitzar i 

promocionar 

productes i en la 

vinculació amb 

consumidors. En  

el futur, bona part 

de les estratègies 

comercials 

passaran per un 

millor 

posicionament on-

line, pel 

màrqueting mòbil 

i per una major 

fidelització i 

captació de 

clients a través de 

les xarxes socials 

i de la web 2.0. 

L’aparició de noves aplicacions TIC (portals 
web de venda on-line, outlets virtuals, 
aplicacions mòbils de geolocalització, etc.) 
específiques per al comerç i la proliferació en 
l’ús de les xarxes socials obren noves formes 
d’entendre el negoci, de comercialitzar 
productes i de promoure campanyes de 
màrqueting. El comerç electrònic (o e-
commerce) és una realitat cada cop més 
consolidada, i la separació  entre el comerç on-
line i l’offline (és a dir, les compres a peu de 
carrer) és  cada cop més fina i permeable. La 
transformació del sector es produeix, almenys, 
en tres nivells: 

 L’oferta: es desenvolupen nous 
formats i canals de 
comercialització de productes, i es 

consolida la venda “multicanal”: un 
producte es pot vendre i donar a conèixer 
de forma simultània en més d’un canal 
(establiment comercial, pàgina web, 
aplicació mòbil, etc).  

 La demanda: canvien les formes en 
què els consumidors adquireixen 
els productes. En el món de l’e-

commerce es consolida un nou tipus de 
consumidor/client multidispositiu (mòbil, 
PC i tablet) que pot estar connectat les 24 
hores del dia i que té major accessibilitat a 
l’oferta. 

 S’intensifica (en temps i qualitat) la 
relació i vinculació entre comerços 
(marques) i clients a través 
d’Internet. Les xarxes socials han 

facilitat l’existència de “grans converses” 
en les què les marques tenen l’oportunitat 
de connectar amb un públic cada cop més 
exigent i que vol ser escoltat. Internet és 
un entorn cada cop més social i les 
estratègies de promoció comercial 
l’hauran de tenir cada vegada més en 
compte.  

aquest context on-line altament competitiu , 
els comerços han de desenvolupar noves 
estratègies per millorar la seva visibilitat i per 
donar a conèixer els seus productes. 
Aquestes estratègies han de passar per un ús 
intel·ligent de les aplicacions TIC i les xarxes 
socials per definir les estratègies innovadores 
de posicionament i de màrqueting on-line més 
adequades en cada cas. 
 
Algunes de les principals eines de 
posicionament i promoció que els comerços 
tenen a disposició són: 

 Estratègies de SEO (Search Engine 

Optimization) per millorar el 
posicionament dels punts de venda on-
line (pàgines web) en els principals 
buscadors d’Internet (tipus Google, 
Yahoo, etc.).  

 Campanyes de màrqueting i 
posicionament on-line a través de les 

xarxes socials (Facebook, Twitter, 
Linkedin, etc.). Les xarxes socials són un 
nou canal de comunicació idoni per 
l’atenció al client,  per compartir-hi 
experiències i continguts, i per fer 
promocions on-line.  A més, les xarxes 
socials faciliten el poder arribar als clients1 

de forma segmentada (adreçar-se a 
públics diversos amb continguts 
diferents). 

 Ús d’aplicacions mòbils i d’eines 
de geolocalització per fomentar el 

comerç electrònic i el màrqueting mòbil. 
Les aplicacions mòbils permeten seguir 
els consumidors durant tot el procés de 
compra, fet que permet una major 
interacció. A més, les eines de 
geolocalització permeten ubicar usuaris i 
proporcionar informació dels comerços 
(ofertes, cupons, descomptes, etc.). 
 

1
Engagement” (o vinculació emocional) és el 

concepte que s’empra més habitualment per definir 
el tipus de vincle que cal establir amb els clients a 
través de les xarxes socials.  
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Els dispositius 

mòbils s’estan 

convertint en un 

potencial canal de 

venda per al 

comerç.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les xarxes socials, 

tot i que amb un 

grau de penetració 

inferior a d’altres 

sectors, són un 

canal de 

comunicació cada 

cop més utilitzat 

per les pimes 

comercials 

catalanes i 

espanyoles: 

gairebé 4,5 de cada 

10 comerços ja en 

fan ús. 

de 2011
4
  destaca que un 49,8% de les 

pimes ja utilitzen les xarxes socials 
per fer negoci. En el sector del 
comerç aquest percentatge és del 
44%. 
 

Una de les causes que explica la menor 
implantació de les xarxes socials com a 
eina per fer negoci en el sector del 
comerç en relació amb d’altres sectors 
és la composició de l’estructura 
comercial, basada majoritàriament en 
pimes.  
 
Catalunya i Espanya tenen un gran 
nombre de pimes dedicades al comerç  
que disposen de pocs recursos (moltes 
vegades no econòmics, sinó de 
coneixement) per fer ús de les noves 
eines de comunicació i màrqueting. 
Tanmateix, aquestes eines són una 
clara oportunitat per al sector. 
 
L’ús de les xarxes socials en l’àmbit 
del negoci comercial està orientat a: 
promocionar productes, millorar les 
vies de difusió i comunicació amb 
clients i, en menor mesura,  ampliar 
el coneixement del mercat. 

 
Les xarxes socials s’usen per les 
empreses, en general, i per les del 
sector del comerç, en particular, 
fonamentalment per informar sobre 
notícies o esdeveniments que puguin de 
ser d’interès per als clients, i per  
dur a terme una estratègia publicitària 
centrada a explicar les accions de 
l’empresa o comerç i per fer 
promocions. 
 
Entre les xarxes més utilitzades en el 
comerç destaca Facebook i, en segon 
lloc, Foursquare. Aquesta xarxa és 
especialment útil per al comerç perquè 
es basa en un sistema de 
geolocalització que permet que el 
consumidor conegui la ubicació d’un 
comerç al mapa de la ciutat

5
 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Estudi elaborat per la Fundació Banesto i 

amb la col·laboració del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç. Octubre 2011. 
5
Altres aplicacions mòbils com Yelp utilitzen 

la geolocalització com a recurs per fomentar 
la captació de clients als establiments 
comercials. Aquestes eines, a més, 
permeten veure la valoració que altres clients 
han fet del local de forma prèvia. 

 

Les aplicacions tecnològiques i l’ús de 
xarxes socials han creat un escenari 
totalment nou en el sector del comerç. El 
comerç electrònic no fa més que 
consolidar-se: el primer semestre de 2012 
va tenir un volum de negoci de 2.452,6 
milions d’euros, valor que representa un 
augment interanual del 19,3%. A més, 
segons dades de l’Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

2
, les persones que 

utilitzen Internet per fer compres de béns o 
serveis ha passat d’un 13% a un 22,3% en 
el període 2007-2012. En el tram de 
consumidors de 25 a 34 anys, ha passat 
d’un 21% a un 33% 
 
Paral·lelament, les aplicacions mòbils 
s’estan consolidant com a nous canals de 
venda i promoció comercial. Actualment, a 
Espanya ja hi ha 44 milions d’usuaris de 
mòbil, dels quals 9 milions tenen connexió 
a Internet. Així, segons el IV Informe 
Mobile Marketing de 2012

3
 : 

 
 Un 59% dels internautes espanyols 

tenen un “Smartphone” (l’any 2009 
aquest percentatge era del 10%) i un 
77% es connecta a Internet, en algun 
moment del dia, a través d’aquest 
dispositiu. 

 L’accés a Internet directament a través 
d’alguna aplicació mòbil ha passat de 
36% al 2010 al 41% al 2011.  

 Un 4% dels espanyols fan alguna 
compra diària amb el mòbil, un 7% 
almenys un cop a la setmana i un 
19% almenys un cop al mes. 
 

Totes aquestes dades indiquen que la 
creixent penetració dels telèfons 
intel·ligents en la vida diària de la 
ciutadania tindrà efectes significatius en el 
comerç.  
 
Igualment les xarxes socials i el màrqueting 
on-line s’estan convertint en factors clau 
per al posicionament de les pimes i també 
dels comerços. Així, si es tenen en compte 
les dades de l’Observatorio sobre el uso de 
las redes sociales en las pymes Españolas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 Enquesta sobre equipaments i ús de TIC a les 

llars 2012. 
3
 Informe elaborat per IAB Spain, realitzat de 

forma conjunta amb The Cocktail Analysis i amb 
el suport de l’Ajuntament de Madrid. 

 

 
 

Impacte en el sector 
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Els professionals 

del comerç, 

especialment, els 

de l’àmbit de la 

gestió comercial, 

han de 

desenvolupar 

noves 

competències 

tècniques 

vinculades amb 

el coneixement i 

ús d’aplicacions 

tecnològiques i 

xarxes socials  

per promocionar 

el seu punt de 

venda i 

comercialitzar 

els productes. 

 

 

 

 

Les aplicacions 

mòbils per a 

comerços 

generen un nou 

perfil 

professional: el 

desenvolupador 

d’aplicacions 

mòbils per al 

comerç. 

 

 

 

 

 

 

 

Els professionals del comerç i, 
especialment els de l’àmbit de la gestió 
comercial, han d'estar cada cop més 

informats sobre les innovacions 
tecnològiques que afecten el sector.  
 
L’ús d’aplicacions TIC i de les xarxes 
socials afecten competències dels perfils 
de  coordinadors i responsables de 
botiga en tant que hauran de saber 

definir l'ús que aquestes eines 
tecnològiques poden tenir per als propis 
comerços. Així, cada cop serà més 
important que aquests professionals 
puguin donar resposta a qüestions com: 
 
 
 Quina aplicació mòbil es pot adequar 

millor al meu comerç? 
 Com puc arribar i informar de forma 

més efectiva els meus clients i 
potencials consumidors? 

 Quina xarxa social és més idònia per 
al meu comerç i de quina forma l’he 
d’utilitzar? 

 Quins continguts poden despertar 
interès entre els meus clients? Com 
puc captar la seva atenció i fidelitzar-
los? 

 Quina estratègia de màrqueting 
mòbil es pot adaptar millor al meu 
negoci? 

 

Per tant, tot i que molts dels perfils 
professionals relacionats amb la creació 
d'aplicacions tecnològiques  per al 
comerç i l'ús de les xarxes socials són 
propis dels sector de les 
Telecomunicacions i TIC, i del sector 
de la Comunicació, també és cert que 

l’aplicació de les TIC i les xarxes socials 
al posicionament i promoció comercials 
implicarà l'adquisició de noves 
competències en els perfils propis del 
sector del Comerç.  

 
Així, en l’àmbit de la gestió comercial 
cada cop serà més imprescindible  tenir 
coneixements de màrqueting on-line i 
desenvolupar competències d’adaptació 
al canvi i de flexibilitat.  
 
Pel que fa a les competències dels perfils 
professionals amb menor qualificació, els 
de l’àmbit de Punt de venda del sector 

del comerç, caldrà que estiguin preparats 
per assumir funcions relacionades amb 
l’ús de xarxes socials per part dels 
clients. 

Per exemple, saber gestionar part de la relació 
amb clients a través de la xarxa: donar resposta 
a preguntes que facin als clients, tenir cura de 
les valoracions rebudes (reputació) o executar 
campanyes de fidelització o promocions 
específiques.  
 
D’altra banda, també cal tenir en compte que el 
desenvolupament de les xarxes socials ha 
conduit a la creació de nous llocs de treball en el 
sector de la comunicació, i de forma específica, a 
l’àmbit de la Gestió de comunitats virtuals amb 
perfils com els de community manager i gestor 
de comunitats. Es tracta de perfils professionals 

que poden desenvolupar la seva activitat al 
sector del comerç.  
 
Aquests perfils, en el sector del comerç, han de 
tenir competències específiques relacionades 
amb: 
 
 La gestió de comunitats de seguidors d’un 

establiment comercial o marca. 
 El desenvolupament de campanyes de 

fidelització i de captació de clients: 
concursos, promocions, sortejos, etc. 

 La dinamització de la participació d’usuaris a 
les xarxes socials per saber “escoltar allò 
que diuen” i identificar les seves necessitats. 

 L’elaboració de continguts (vídeos, articles, 
etc.) relacionats amb el negoci. 

 
Igualment, la proliferació d’estratègies de negoci 
on-line en el comerç pot generar noves 
ocupacions com la de desenvolupador 
d’aplicacions per a mòbils específiques per al 
comerç. Es tracta d’una ocupació, que tot i que 

està més vinculada a l’àmbit multimèdia, 
requereix de professionals amb coneixements 
del comerç per tal d’identificar necessitats i 
aplicar les solucions més adients per a cada 
negoci.  

 
Amplia la informació del sector al 
Web Barcelona Treball 
Mercat >Sectors Econòmics >   
Comerç 

En aquest apartat web trobaràs un informe del 
sector en clau d’ocupació, podràs consultar les 
fitxes ocupacionals amb els diversos perfils 
professionals, i conèixer els principals recursos 
per trobar-hi feina. 

 
 
 
 

Impacte sobre els perfils professionals 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cofinancen: 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sector/pagina4131/comerc.do

