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Context 

El sector del retail a Espanya 

• 5,5% de l’economia espanyola 
Font: Ministerio de Economía y Competitividad. 

• 470.000 empreses, 15% del total de 
l’economia (2014) 

• 585.000 punts de venda, 16% del total 
d’establiments (2014) 

• 1,9 milions d’ocupats, 10,8% del total 
d’ocupats de l’economia (2014) 

• El 2015, per primer cop des de l’inici de la 
crisi, l’indicador de l’evolució de les 

vendes minoristes va registrar 
pujades interanuals cada mes. 

• El canal físic suposa el 90% del valor 
sobre el total de compres. 
Font: Modelos de éxito en retail; Dossier de Modaes.es (Noviembre 2016).  

Font: Modelos de éxito en retail; Dossier de Modaes.es (Noviembre 2016).  
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De la perifèria al centre de les ciutats 

Els grans retailers estan apostant per formats de botiga més petits i cèntrics per a apropar-se 
als consumidors i adaptar-se als nous hàbits de compra. 

El format de gran superfície a la perifèria de les ciutats 
està decaient a nivell global… 

Les grans superfícies comercials estan començant a 
tancar per no estar adaptats a la corrent de 

digitalització. Walmart va tancar 280 establiments 
l’any passat, Inditex obre cada any menys botigues, 

etc. 
Jaume Hugas 

…motiu pel qual les grans cadenes comencen a obrir 
establiments més petits al centre de les ciutats i amb nous 
serveis de personalització i assessorament. 

Tant IKEA, amb la seva nova botiga “IKEA Temporary Dormitoris” al 
carrer Serrano (esquerra), com Leroy Merlin i Media Markt estan 
obrint botigues al centre de Madrid. 
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La botiga física com a atracció i reclam (I) 

La botiga física es troba en la cerca d’un valor diferencial en l’experiència de compra que 
atregui al consumidor actual. Això es manifesta a través de l’auge de nous formats de botiga 
concebuts amb aquest fi. 

Flagship store 

Format de botiga més gran, luxós i, en alguns casos, digitalitzat. 

En ocasions disposen de cafeteria/restaurant, com la botiga H&M del 
Passeig de Gràcia de Barcelona (dreta). 

Showroom 

Format que anteposa la varietat de producte al volum d’inventari. 

La possibilitat de provar noves tecnologies, com la realitat virtual, afegeix 
atractiu a l’experiència de visitar la botiga. 

Esquerra: botiga Fnac Connect, a Bilbao. 

La botiga física s’està convertint claríssimament en un showroom, perquè poder veure un 
producte en realitat virtual […] no igualarà mai l’experiència de poder tocar-lo. 

Jaume Portell 
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La botiga física com a atracció i reclam (II) 

La botiga física es troba en la cerca d’un valor diferencial en l’experiència de compra que 
atregui al consumidor actual. Això es manifesta a través de l’auge de nous formats de botiga 
concebuts amb aquest fi. 

Concept store 

Botiga que recrea escenaris que representen estils de vida amb els que el 
consumidor objectiu s’identifiqui. 

Aquest format prioritza l’storytelling de la marca per sobre del producte. 

Dreta: botiga Urban Outfitters, dirigida a un públic que s’identifica amb el 
corrent hipster. 

Pop-up store 

Formats temporals per a provar noves tecnologies i/o nous 
models d’experiència de compra o per a captar l’atenció del 

públic a la zona durant un període curt de temps. 

Esquerra: primera pop-up store de Tesla a Espanya, oberta la 
primavera passada a Barcelona. 
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Creixent relació dels fabricants amb els consumidors 

Guanyaran presència les botigues de fabricants, fet que els permetrà establir vincles més 
directes amb els consumidors. 

Hi ha dues alternatives a la reducció de marge de les marques i a la pèrdua de valor en el servei 
al client i d’ingressos per als department stores derivats del transvasament de vendes cap al 

canal online: o les marques obren les seves pròpies botigues, la qual cosa és una 
tendència en auge, o els department stores s’obren més a les marques perquè aquestes 

puguin aportar més valor en els punts de venda. 
Jaume Portell 

Evolució de la tendència 

Les visites a les grans superfícies i department stores descendeixen globalment. 

El desenvolupament de tecnologies de connectivitat al punt de venda suposa una 

oportunitat per a les marques d’explotar la relació amb els seus consumidors també a 
l’entorn físic. 

Les marques comencen a obrir les seves pròpies botigues, de format petit, a prop 

dels consumidors, amb una estratègia totalment omnicanal, una alta càrrega tecnològica 
i serveis de personalització i assessorament. 
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De la xarxa al món físic 

Els actors que van néixer i es van desenvolupar exclusivament a l’entorn online estan 
desembarcant al món físic amb l’apertura d’establiments.  

Els pure players estan obrint cada cop més botigues i guanyant més terreny als retailers tradicionals: 
Alibaba ha comprat els magatzems Intime, que compten amb més de 200 department stores i més de 

100 centres comercials; Amazon ja té 8 llibreries als EEUU, ha obert recentment la seva botiga Amazon 
Go i obrirà dos formats nous a Seattle de recollida a la botiga. 

Jaume Hugas 

Tenda “Zalando Outlet”, a Alemanya 

Exemples de marques originàries de l’entorn online que han fet (o faran) el salt al món físic: 

Hawkers ha obert una botiga prop 
de la Plaza del Sol aquest estiu Llibreria d’Amazon a Seattle 
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Formats omnicanal 

Comanda online a través d’una plataforma que agrupa 
productes de diferents establiments, als quals es 
desplaça un personal shopper per a realitzar la compra. 

El 68% dels consumidors ha utilitzat en 

alguna ocasió la botiga física per a 
veure, conèixer i provar productes 
i després realitzar la seva compra online. 

Com a exemple, la botiga 
Fnac Connect, a Bilbao, 
està dedicada en exclusiva 
a la demostració de 
productes de 
connectivitat i mobilitat. 

Els espais de la botiga física i la botiga online es fusionen per a oferir al client una 
experiència de compra millorada sense importar des de quin canal accedeixi. 

Comanda online des de la botiga física 

Ús de pantalles tàctils Ús de codis QR 

45% dels Millennials (18-24 

anys) escaneja codis QR a 
la botiga des del seu 
smartphone (31% de la resta de 
la població).  

Showroom 

Personal shopper 

DADA 

DADA 

EXEMPLES 

Font: Total Retail 2015; Las empresas de distribución y consumo en la era de la disrupción. PwC. 
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Digitalització del punt de venda físic (I) 

La tecnologia a la botiga física s’està implementant amb lentitud a Espanya. Els grans retailers 
en porten la davantera, començant per digitalitzar sobretot les seves flagship stores. 

 
Tecnologies d’interacció via smartphone 

BEACONS 

En detectar un smartphone amb el 
Bluetooth activat i l’app pertinent 
instal·lada, el dispositiu envia 
informació relativa als productes de la 
botiga a la pantalla del telèfon. 

La tecnologia Beacon té potencial, però no s’està 
implementant massivament perquè resulta una mica intrusiva. 

Jaume Portell 

NFC 

En aproximar un smartphone 
amb la tecnologia NFC activada, 
es mostra informació sobre un 
producte o una marca. 

LED LIGHT 

CODI QR 
En escanejar un codi QR amb 
una app habilitada al nostre 
dispositiu, es mostra 
informació sobre el producte 
o promoció en qüestió. 

L’smartphone de l’usuari reacciona a la 
recepció de llum LED provinent de 
pantalles i aparadors i, a través d’una 
app, mostra informació de productes. 

Esquerra: LinkRay de Panasonic (vídeo) 

APPS 

Apps mòbils que faciliten i 
enriqueixen l’experiència de 
compra a la botiga. En el 
futur i amb la millora de les 
xarxes mòbils, serà possible 
la navegació en interiors. 

https://youtu.be/7IvuGXr3DPE
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ROBOTS 

Digitalització del punt de venda físic (II) 

La tecnologia a la botiga física s’està implementant amb lentitud a Espanya. Els grans retailers 
en porten la davantera, començant per digitalitzar sobretot les seves flagship stores. 

 
Tecnologia experiencial 

Emprovadors que incorporen una 
pantalla tàctil per a poder sol·licitar 
assistència, una altra talla o article. 
Els més avançats fan ús de la 
realitat augmentada per a mostrar, 
de forma virtual, la peça de vestir 
sobre la imatge de la persona. 

Algunes pantalles compten amb 
càmeres per a reconèixer el perfil de 
consumidor i adaptar el seu 
contingut en temps real, acció que es 
pot realitzar fins i tot de forma 
individualitzada si s’identifica a l’usuari 
a través de l’ús de Beacons i de l’app 
associada. 

PANTALLES INTERACTIVES 

EMPROVADORS INTEL·LIGENTS I REALITAT AUGMENTADA 

REALITAT VIRTUAL 

La realitat virtual 
s’utilitza a les 
botigues per a 
mostrar el producte 
al client a través 
d’una experiència 
immersiva. 

Inditex ja compta amb petites pantalles tàctils i datàfon 
als emprovadors d’algunes de les seves botigues. 

Els robots a la 
botiga juguen un 
paper tant de 
promoció de 
productes i 
d’assistència al 
client como 
d’entreteniment. 
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Nous mètodes de pagament 

Els consumidors i retailers estan adoptant gradualment noves formes de pagament, com per 
exemple el pagament mòbil mitjançant l’ús d’una app i la tecnologia NFC. 

40% 

Amazon Go és la primera botiga sense 
caixes ni cues per a pagar. Oberta a 
principis de 2017 a Seattle, funciona amb 
múltiples càmeres i sensors. Encara es 
troba en fase de proves amb treballadors. 

5% dels consumidors espanyols 

utilitza habitualment el seu 
mòbil per a pagar als comerços. 

Inditex va llançar l’any passat la seva aplicació de 
pagament mòbil “InWallet” que, a diferència 

d’altres, mostra un codi QR que és escanejat per 
el/la depenent/ta per a realitzar el cobrament. 

El percentatge d’usuaris utilitzant 

reconeixement facial, de veu o 
d’iris serà menys del 5%. 

Pagament mòbil 

Pagament seamless 

Ús de biomètriques 

“Identity check mobile” 
és una app de Mastercard 
disponible a nivell europeu 
per a pagar mitjançant 
selfie i lector 
d’empremtes. 

Un 9% ho fa de forma ocasional. 

Font: enquesta realitzada per Visa a finals de 2016 a 508 persones usuàries de banca. 

dels smartphones als països 

desenvolupats incorporarà un lector 
d’empremtes a finals de 2017. 

26% 2016 

Font: The Deloitte Consumer Review; Digital 
Predictions 2017. Deloitte (Marzo 2017). 

Un 80% dels seus usuaris 
l’utilitzarà amb 
regularitat 

L’element que farà d’ariet perquè els mitjans de pagament del món online entrin al món físic serà el mòbil. […] De  
l’e-commerce, s’està passant a l’m-commerce, i d’allí al punt de venda físic hi ha un pas: l’ús dels targeters digitals. Marc Nieto 
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El punt de venda físic com a centre de recollida 

El punt de venda físic amplia les seves possibilitats convertint-se en un punt de recollida de 
comandes online per a, així, oferir una major flexibilitat al consumidor. 

A Espanya, actors com 
Caprabo, Carrefour i Media 
Markt ofereixen aquest 
servei... 

Click & Collect 

Click & Drive 

Font: El perfil del comerciante online; especial pymes y micropymes (2017), Xopie (Oxatis Group). Font: Nielsen (2015). 

Font: Nielsen (2015). 

Un 29% de les PIMES i els comerciants europeus 
ha implementat un servei de recollida a la botiga. 

Exemples 
a 
Espanya: 

23% dels espanyols fa o té 

pensat fer la recollida 
de la comanda 
online a la botiga. 
 

20% dels espanyols veuen amb 

bons ulls la recollida de la 
compra online des del 
cotxe a l’aparcament de 
l’establiment. 

…i, als EEUU, AmazonFresh 
Pickup ho revoluciona amb 

comandes llestes en 15 
minuts. 
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Sector moda 

El mercat de la roba de segona mà està en auge. Algunes cadenes de roba dediquen un espai 
de les seves botigues a la recollida i reparació de roba usada. 

Taller de reparació de roba de Patagonia. 
Els clients poden portar una peça de roba 
usada de la marca a qualsevol botiga per a 

reparar-la o entregar-la perquè sigui venuda 
al portal de segona mà o reciclada. 

H&M compta amb contenidors de recol·lecció 
de roba usada a les seves botigues. Aquesta 

roba es destina a la venda, reparació o 
reciclatge. Des de 2013, la marca ha recollit a 

Espanya 3.000 tones de roba usada. 

Font: Modaes.es  
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Sector banca 

De forma similar al banc australià People’s 
Choice Credit Union (a dalt), Caixa Bank 
ha obert 200 “Store” (esquerra), oficines a 
les quals s’eliminen les barreres físiques 
per a convertir-se en un espai més obert 
amb una atenció més propera. 

Degut a la vertiginosa caiguda de les visites a oficines, els bancs estan iniciant estratègies de 
reconversió de l’espai per a tornar a atreure als clients i donar-los nous usos. 
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Sector automoció 

Comprar un cotxe per Internet comença a ser una realitat, fet que revoluciona el paper dels 
concessionaris en el seu procés de venda. 

Nissan es va convertir en la 
primera marca del món 
en vendre un cotxe per 
Twitter, en llançar un 
barcelonès el repte a la 
citada xarxa social de 
comprar un cotxe sense 
passar per un 
concessionari. 

Mini va posar a la venda 
exclusivament per Internet i 

només disponible a Espanya una 
edició limitada del seu model com 

a part d’una prova pilot. 

Trive és una web on es pot sol·licitar que 
t’ensenyin diferents models en directe 
a través de vídeo, sol·licitar que te’l 
portin a casa per a provar-lo i fins i tot 
que te l’entreguin a domicili. 



OBSERVATORI DE 
TENDÈNCIES EN RETAIL  

ENTREVISTES A EXPERTS 
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SELECCIÓ D’EXPERTS 

JAUME PORTELL 
Beabloo 

MARC CORTÉS 
RocaSalvatella 

MARC NIETO 
MPServices 

JAUME HUGAS 
ESADE 
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JAUME PORTELL 

LA DIGITALITZACIÓ DEL PETIT COMERÇ 

El pròxim pas del comerç de proximitat és digitalitzar-se per a fer-se més visible 

La dificultat principal del petit comerç per a millorar la seva proposta de valor és la 
digitalització. Quant a la presència online, no és només disposar d’una web, sinó mantenir 
el seu contingut online actualitzat i traduït a diversos idiomes perquè el seu negoci sigui 

visible a la xarxa. 

Actors tipus Amazon s’aproparan més al canal físic, a més d’obrint les seves pròpies botigues, 
obrint també la seva tecnologia al comerç de proximitat. 

TECNOLOGIA A LA BOTIGA 

La tecnologia al punt de venda, present a casi tots els grans retailers i testimonial als petits 

Hi ha una enorme barrera entre les empreses grans i petites. Gairebé totes les grans empreses ja compten amb 
cert grau de digitalització al punt de venda, com a tecnologia per a enregistrar fluxos de trànsit i pantalles interactives, 

mentre que el petit comerç no compta gairebé amb tecnologia digital. 

La tecnologia ja està preparada per a crear propostes de valor amb sentit per al consumidor a partir del creuament de 
dades; si ho fa de forma imperceptible, no ha de suposar una barrera per al client. 

La tecnologia Beacon té potencial, però no s’està implementant massivament perquè resulta una mica intrusiva. 
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JAUME PORTELL 

EL PAPER DE LA BOTIGA FÍSICA 

El dia que les marques menyspreïn el paper del punt de venda físic, fracassaran. 

El màrqueting online i la informació relativa a productes a Internet tenen una incidència clara en la compra, però el 
punt de venda físic segueix sent clau. En ell, l’assessorament rebut i la percepció del producte tenen un impacte 

encara major en la decisió final de compra. 

La botiga física s’està convertint claríssimament en un showroom, perquè poder veure un producte en realitat 
virtual des de casa afegeix valor a l’experiència de compra online, però no igualarà mai l’experiència de poder tocar 

el producte. 

 
CAMBIOS EN EL MODELO DE NEGOCIO DE RETAILERS Y MARCAS 

Estan pujant els costos de mantenir un local i les vendes al canal físic estan baixant, motius pels quals els retailers 
necessiten transformar la botiga perquè generi ingressos d’una altra forma. Això és, quantificar l’stopping power 
(capacitat de captar l’atenció d’un client a la botiga) i el holding power (capacitat de fer que el client interactuï amb el 

producte) que li està generant a cada marca. 

Hi ha dues alternatives a la reducció de marge de les marques i a la pèrdua de valor en el servei al client i d’ingressos 
per als department stores derivats del transvassament de vendes cap al canal online: o les marques obren les seves 

pròpies botigues, la qual cosa és una tendència en auge, o els department stores s’obren més a les marques perquè 
aquestes puguin aportar més valor en els punts de venda. 

 
REPLENISHMENT 

El replenishment és una oportunitat enorme per al comerç de proximitat en aquelles compres que es repeteixen. 
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MARC NIETO 

LA REVOLUCIÓ DELS SISTEMES DE PAGAMENT 

Fins fa poc, els mitjans de pagament han estat molt simples i lineals, però actualment ens trobem a 
les portes d’una revolució 

 

 

 

 

 

 

 

Encara no hi ha un procés de convergència entre el món online i el físic pel que fa als 
sistemes de pagament. Al món físic, els mitjans de pagament segueixen sent els mateixos 

que fa 10-15 anys (efectiu o targeta de dèbit/crèdit), mentre que al món online s’està 
donant una autèntica revolució. 

Fa 6-7 anys aquests mitjans no existien o eren molt residuals. A Espanya, els sistemes de pagament alternatius al 
canal online representen el 35-40% de les transaccions, mentre que en països com Holanda i Alemanya 

representen el 70 i el 60%, respectivament; però el seu ritme de creixement a Espanya és molt elevat. 

Aquests mitjans de pagament estan creixent molt a l’entorn online perquè cobreixen unes necessitats en el procés 
de pagament que els mitjans de pagament tradicionals no cobrien, com per exemple la conveniència. El punt de 

venda físic també té necessitats a cobrir quant al pagament, motiu pel qual ha d’haver-hi un procés de convergència 
entre el món online i el món físic. 

Mitjans de pagament alternatius al canal online: targeters digitals, finançament/aplaçament del pagament, transferències 
bancàries en temps real, domiciliacions bancàries, carrier billing (pagament a través de la factura del telèfon),… 
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MARC NIETO 

EL MÒBIL COM A ELEMENT DISRUPTOR 

L’element que farà d’ariet perquè els mitjans de pagament del món online entrin al món físic serà el mòbil. […] De 
l’e-commerce, s’està passant a l’m-commerce, i d’allí al punt de venda físic hi ha un pas: l’ús dels targeters digitals. L’ús 

actual del pagament mòbil al retail físic a Espanya és molt poc rellevant: està en torn al 2-3% de les transaccions. 

EL POTENCIAL DELS TARGETERS DIGITALS 

Allò interessant dels targeters digitals, a banda de que poden albergar diferents mitjans de pagament, és que 
permeten afegir diferents capes de serveis addicionals (finançament, personalització, omnicanalitat,…). 

Els targeters digitals tenen un potencial elevadíssim per a la personalització en combinació amb el Big Data, donat 
que posseiran molta més informació que la que és accessible avui en dia a través de les targetes de crèdit/dèbit. 

S’està produint una autèntica batalla entre diferents operadors (bancs, empreses de e-commerce i empreses 
tecnològiques) per a entrar a aquest mercat perquè anticipen la convergència que es produirà entre els mitjans de 

pagament del món online i el físic. 

RISCOS I REGULACIÓ 

Hi ha un risc en l’ús de nous mètodes de pagament, i és el major cost que poden acabar suposant per als retailers 
respecte als mitjans tradicionals. 

Durant aquest any entrarà en vigor la primera part de la directiva europea de pagaments (PSD2), que determina com 
ha de ser la comunicació entre bancs i “Proveïdors de Serveis d’Iniciació de Pagaments”  (start-ups al sector 

financer que actuen com a intermediaris). 



OBSERVATORI DE 
TENDÈNCIES EN RETAIL  

ENTREVISTES COMPLETES (ANEX) 
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JAUME PORTELL 

• La tecnologia ja està preparada per a crear propostes de valor amb sentit per al consumidor a partir 
del creuament de dades; si ho fa de forma imperceptible, no ha de suposar una barrera per al client. 

• La tecnologia Beacon té potencial, però no s’està implementant massivament perquè resulta una mica 
intrusiva. 

• El petit comerç sobreviu perquè té una proposta de valor de qualitat, proximitat, coneixement profund 
del seu producte i un servei bo. El seu futur es troba en especialitzar-se més i digitalitzar-se perquè el 
consumidor els pugui trobar. 

• Per a les marques, la digitalització del seu màrqueting a través de pantalles als comerços els permet 
portar a terme estratègies més eficients en cost, ja que s’estalvien el material físic, i més efectives, ja 
que el contingut es pot adaptar més sovint, pot ser més específic i pot mostrar-se sense que hi hagi 
elements de màrqueting d’altres marques mostrant-se alhora. 

• Quant a la digitalització del punt de venda, hi ha una enorme barrera entre les empreses grans i 
petites. Gairebé totes les grans empreses ja compten amb cert grau de digitalització al punt de venda, 
com tecnologia per a enregistrar fluxos de trànsit i pantalles interactives, mentre que el comerç petit no 
compta gairebé amb tecnologia digital. 

• La dificultat principal del petit comerç per a millorar la seva proposta de valor és la digitalització. Quant 
a la presència online, no és només disposar d’una web, sinó mantenir el seu contingut online actualitzat 
i traduït a diversos idiomes perquè el seu negoci sigui visible a la xarxa. 

• Dels models de compra que estan sorgint, com les plataformes que agreguen productes del comerç de 
proximitat, no hi ha cap que s’estigui enlairant clarament a Espanya. 

• Actors tipus Amazon s’aproparan més al canal físic, a més d’obrint les seves pròpies botigues, obrint 
també la seva tecnologia al comerç de proximitat. 
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• Avui en dia existeixen solucions relativament fàcils i barates perquè el petit comerç s’iniciï en 
l’omnicanalitat. El difícil ha estat desenvolupar solucions d’aquestes característiques. 

• A països emergents com la Xina i Àfrica tothom paga amb el mòbil, mentre que aquí, no. 

• El procés previ de cerca sobre productes que tots els consumidores fan avui en dia és part del gaudi del 
procés de compra. És una forma d’allargar el temps que gaudim del producte. 

• El màrqueting online i la informació relativa a productes a Internet tenen una incidència clara en la 
compra, però el punt de venda físic segueix sent clau. En ell, l’assessorament rebut i la percepció del 
producte tenen un impacte encara major en la decisió final de compra. 

• La botiga física s’està convertint claríssimament en un showroom, perquè poder veure un producte en 
realitat virtual des de casa afegeix valor a l’experiència de compra online, però no igualarà mai 
l’experiència de poder tocar el producte. 

• La botiga física com a showroom és insubstituïble: cap showroom virtual a casa del client pot equiparar-
se a una botiga on la temperatura, l’olor, la música, la il·luminació, l’atenció al client,… són variables 
controlades per a oferir una experiència de compra única. 

• El dia que les marques menyspreïn el paper del punt de venda físic, fracassaran. 

• Estan pujant els costos de mantenir un local i les vendes al canal físic estan baixant, motius pels quals 
els retailers necessiten transformar la botiga perquè generi ingressos d’una altra forma. Això és, 
quantificar l’stopping power (capacitat de captar l’atenció d’un client a la botiga) i el holding power 
(capacitat de fer que el client interactuï amb el producte) que li està generant a cada marca. El closing 
power (poder de tancar la venda), en canvi, acaba generant-se molts cops en llocs com Amazon, però la 
venda la va originar el punt de venda físic, que ha de capturar i mesurar aquell valor davant les 
marques i rebre ingressos per aquesta acció. 
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• Hi ha dues alternatives a la reducció de marge de les marques i a la pèrdua de valor en el servei al client 
i d’ingressos per als department stores derivats del transvassament de vendes cap al canal online: o les 
marques obren les seves pròpies botigues, la qual cosa és una tendència en auge, o els department 
stores s’obren més a les marques perquè aquestes puguin aportar més valor en els punts de venda. 

• El format de showroom que veurem créixer serà aquell en què la botiga no disposa d’estoc perquè el 
client s’emporti el producte sinó que el compra allà mateix i el rep a casa en unes hores. 

• La tecnologia de replenishment és una oportunitat enorme per al comerç de proximitat en aquelles 
compres que es repeteixen cada cert temps (per exemple, demanar pizza a domicili cada divendres). 

• Les marques tenen un gran interès en mantenir la relació amb el client a través del punt de venda físic, 
perquè és un entorn que controlen i que els genera més marge que el canal online. 

• L’assistència per chat bots al canal online té sentit perquè facilita la navegació i cerca. Al canal físic, els 
robots tenen un component de sorpresa i d’informar sobre productes que funciona, però costarà que la 
gent prengui la iniciativa d’interaccionar amb ells.  

JAUME PORTELL 
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MARC NIETO 

• Encara no hi ha un procés de convergència entre el món online i el físic pel que fa als sistemes de 
pagament. Al món físic, els mitjans de pagament segueixen sent els mateixos que fa 10-15 anys (efectiu 
o targeta de dèbit/crèdit), mentre que al món online s’està donant una autèntica revolució. 

• A Europa, el 40-45% de les compres realitzades al canal online es realitzen amb mitjans de pagament 
alternatius: targeters digitals (p. ex. PayPal, Samsung Pay, Amazon Pay, WeChat Pay, Alipay,…), 
finançament/aplaçament del pagament (p. ex. Instant Credit), transferències bancàries en temps real 
(p. ex. Sofort, Trustly, SeQura,…), domiciliacions bancàries (p. ex. Direct Debit), carrier billing (pagament 
a través de la factura del telèfon),… Fa 6-7 anys aquests mitjans no existien o eren molt residuals. Pel 
que fa als Bitcoins, són utilitzats principalment a la “Deep Web” i per motius de màrqueting, però la 
seva penetració a dia d’avui és ínfima. 

• A Espanya, els sistemes de pagament alternatius al canal online representen el 35-40% de les 
transaccions, mentre que a països com Holanda i Alemanya representen el 70 i el 60%, respectivament; 
però el seu ritme de creixement a Espanya és molt elevat. 

• Aquests mitjans de pagament estan creixent molt a l’entorn online perquè cobreixen unes necessitats 
en el procés de pagament que els mitjans de pagament tradicionals no cobrien, com per exemple la 
conveniència (no haver de consultar les dades de la targeta, d’autenticar-se a una passarel·la 
externa,...); a més, ofereixen avantatges com l’accés a crèdit de forma molt més fàcil que amb una 
targeta bancària o la facilitat de pagar quantitats més elevades (por exemple amb una transferència 
instantània). El punt de venda físic també té necessitats a cobrir quant al pagament, motiu pel qual ha 
d’haver-hi un procés de convergència entre el món online i el món físic. 
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• L’element que farà d’ariet perquè els mitjans de pagament del món online entrin al món físic serà el 
mòbil. Això ocorrerà d’aquí a uns 4-5 anys. El motiu és que és molt convenient que sigui el mòbil, ja que 
de l’e-commerce, s’està passant a l’m-commerce, i d’allí al punt de venda físic hi ha un pas: l’ús dels 
targeters digitals. 

• L’ús actual del pagament mòbil al retail físic a Espanya és molt poc rellevant: està en torn al 2-3% de les 
transaccions. A Europa Occidental, el país que lidera l’ús de targeters digitals al punt de venda físic és 
Gran Bretanya, sobre tot degut a l’ampli ús d’Apple Pay i PayPal. 

• Allò interessant dels targeters digitals, a banda de que poden albergar diferents mitjans de pagament, 
és que permeten afegir diferents capes de serveis addicionals (finançament, personalització, 
omnicanalitat,…). 

• Els targeters digitals tenen un potencial elevadíssim per a la personalització en combinació amb el Big 
Data, donat que posseiran molta més informació que la que és accessible avui en dia a través de les 
targetes de crèdit/dèbit. Per exemple, el targeter pot acumular informació de l’usuari provinent de tots 
els canals i comerços (com l’historial de compra), fet pel qual pot oferir promocions i suggeriments de 
productes adaptats, finançament, realització de transferències,… 

• Evolucionarem cap a una sofisticació dels sistemes de pagament. S’estan donant els condicionants 
perquè com paguem avui al món físic i com pagarem d’aquí a 10 anys no tinguin res a veure: canvis 
regulatoris, canvis tecnològics, un ús creixent del mòbil per a pagar,… 

• S’està produint una autèntica batalla entre diferents operadors per entrar a aquest mercat perquè 
anticipen la convergència que es produirà entre els mitjans de pagament del món online i el físic. Es 
necessita la massa crítica del món online perquè això es produeixi, i que els punts de venda físics 
adaptin els seus TPV perquè es pugui pagar amb un targeter digital en concret al mòbil. 

MARC NIETO 
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• Hi ha tres grans categories d’operadors que estan entrant al mercat dels targeters digitals: bancs, 
empreses d’e-commerce i empreses tecnològiques. Té sentit que els grans actors a l’e-commerce vulguin 
entrar, per un tema de convergència de la seva estratègia offline y online. 

• No veig per què no pot ser un mercat fragmentat, el dels targeters digitals (entesos com aplicacions 
que emmagatzemen les dades de la targeta i els utilitza per a realitzar pagaments, com l’app d’Uber). 
Mentre siguin convenients per a l’usuari, poden coexistir molts al seu telèfon mòbil. 

• Hi ha un risc en l’ús de nous mètodes de pagament, i és el major cost que poden acabar suposant per 
als retailers respecte als mitjans tradicionals. 

• Durant aquest any entrarà en vigor la primera part de la directiva europea de pagaments (PSD2), i la 
segona part ho farà al llarg del 2018. Aquesta directiva permetrà que les fintech (start-ups al sector 
financer) puguin exercir la seva activitat de forma legal. Estan emergent empreses conegudes com 
“Proveïdors de Serveis d’Iniciació de Pagaments” que actuen com a intermediàries entre entitats 
bancàries. La nova directiva determina com ha de ser la comunicació entre bancs i aquests actors. 

• El que pot succeir amb la nova directiva és que sigui massa exigent amb el procés d’autenticació de 
l’usuari en realitzar el pagament i que això perjudiqui la conveniència dels mitjans de pagament (com 
amb el procés de doble autenticació que es vol implementar). A més, quant més estrictes són els 
processos d’autenticació, més responsabilitat recau sobre l’usuari. 

• Estan sorgint innovacions en els processos d’autenticació mitjançant l’ús de biomètriques, com l’ús de 
selfies o la lectura de retina ocular. Mentre les tecnologies d’autenticació siguin convenients (com l’ús de 
l’empremta dactilar), els consumidors les utilitzaran; si no ho són, no les utilitzaran. 
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