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difícil obtenir-ne resultats gaire imme-
diats. Però en les experiències que 
hem conegut durant la Setmana, si les 
vendes no presencials encara repre-
sentaven un petit percentatge sobre el 
total, la voluntat i les previsions és que 
aquest pes es dobli o es tripliqui en poc 
temps. I en la internacionalització, tot  i 
que se’ns presentaven casos força re-
eixits, alguns representants foren prou 
humils i sincers per explicar-nos que 
havien tingut experiències que no els 
havien anat  prou bé i que, amb el que 
n’havien après, ara tot els sortia millor

7.- Un dels ensenyaments adquirits per 
diverses empreses participants en les 
taules sobre internacionalització és que 
sembla preferible en molts dels casos 
entrar en un país directament, amb 
botiga pròpia, tot i que això representi 
un esforç i una inversió superior que 
optar, per exemple, per la fórmula de 
les franquícies. Els coneixements que 
s’obtenen de les implantacions directes 
resulten molt útils a l’hora de continuar 
l’expansió, sigui amb més botigues 
pròpies o entrant ja en el món de les 
franquícies

8.- Si el que dèiem en l’apartat anterior 
resulta vàlid per als mercats madurs i 
pròxims, en els països emergents les 
problemàtiques són diferents i proba-
blement les diferències culturals –en el 
més ampli sentit del terme- són les més 
rellevants i a les que cal prestar més 
atenció. Tant en uns països com en els 
altres, el factor humà torna a ser decisiu 
per a l’èxit: l’encert en el nostre soci 
local, l’acceptació del producte i dels 
valors de la marca, o el personal

1.- Vam començar la Setmana amb els 
anuncis que la Generalitat havia elabo-
rat per a la televisió. Uns anuncis amb 
un missatge comú: no et quedis a casa, 
esperant que t’arribi la compra que has 
fet per Internet, i surt al carrer, perquè a 
les botigues hi pots viure experiències 
increïbles. De fet, el comerç electrònic 
va ser el gran denominador de tota la 
Setmana, però més com a complement 
a la compra física que com a alternativa 
a evitar.

2.-  “Avui dia el 90% de les decisions 
a les companyies les estan prenent 
immigrants digitals”, sentencià Pablo 
Foncillas. En una mostra d’humilitat, ell 
mateix també es va incloure entre els 
immigrants digitals, tot i que profes-
sionalment es dedica a assessorar 
empreses que transiten cap al comerç 
electrònic. El que sí és evident és que, 
respecte a la sessió inaugural, on hi 
havia una representació més formal i 
institucional del sector, a la resta de 
sessions la mitjana d’edat va baixar 
notablement.

3.- “El comerç electrònic no pot ser la 
taula de salvació d’un establiment que 
no funciona prou bé”. Aquesta sentèn-
cia també és aplicable a la internacio-
nalització, l’altre gran tema protagonista 
de les darreres sessions de la Setmana. 
Les estratègies innovadores no poden 
resoldre per sí soles les mancances 
internes en el funcionament i la concep-
ció de l’empresa comercial tradicional. 

4.- En contrapartida, internaciona-
litzar-se o ser actius en el comerç 
electrònic obliga tota l’organització a 
posar-se al dia i a anar més enllà de les 

exigències que els formula un desen-
volupament convencional. En resum, 
no podem abordar la internacionalitza-
ció ni el comerç electrònic amb greus 
mancances internes, però quan ho 
arribem a fer, això ens fa millors com a 
organització i més competitius com a 
empresa.  Tot i que el concepte de la 
competitivitat sembla haver desapare-
gut de la terminologia utilitzada durant 
aquesta Setmana.

5.- Els dos conferenciants que han 
tractat el comerç electrònic han mostrat 
diferents punts de vista.  Potser el més 
rellevant és el caràcter peremptori 
amb què Foncillas sostenia que calia 
abordar el repte del comerç electrònic, 
que es contraposa amb el plantejament 
formulat per Nic Olivé que ho entèn 
com una opció més, no necessàriament 
obligatòria, i que pot ser substituïda per 
estratègies, com poden ser l’augmentat 
de l’import del tiquet mitjà o l’obertu-
ra de noves sucursals. Segurament 
està bé posar l’èmfasi que el comerç 
electrònic és un repte que més tard 
o més d’hora haurem d’abordar. Però 
també cal recordar que la diferència de 
sectors i altres circumstàncies poden 
fer que el moment per fer-ho no sigui el 
mateix per a tothom i que, mentrestant, 
existeixin altres opcions per millorar la 
rendibilitat o augmentar el volum de la 
nostra empresa comercial 

6.- Una altra coincidència entre optar 
pel comerç electrònic o la internaci-
onalització: potser com a tota aposta 
estratègica, no és una opció barata i és 

Què hem après de la increïble 
Setmana del Comerç

Què hem pogut aprendre durant la Setmana del 
Comerç i les Jornades # comerçincreïble? Una 
reflexió col·lectiva pel sector del comerç.
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trobem, com deia Viviana Guastalla, de 
Value Retail,  en un període de transi-
ció, en què s’exigeix als venedors crear 
experiències per a la gent que acudeix 
a la botiga, però en què els sous encara 
són de l’època de quan els dependents 
es limitaven a despatxar clients. 
 

ció i reflexió en posteriors edicions de 
la Setmana del Comerç.

12.- La transformació digital del comerç 
no es limita a submergir-se en la venda 
no presencial a través d’Internet, sinó 
que en moltes ocasions pot actuar com 
a eina per optimitzar processos –per 
exemple, en noves tipologies d’em-
preses majoristes, com Alfil.be-, per 
motivar empleats –com els treballadors 
de l’empresa de noodles UDON- o, 
directament, per substituir la venda 
presencial a escala local per la venda 
global per internet, com l’empresa de 
moda jove Costalamel, això sí, fabricant 
a casa nostra.

13.- La transformació digital també 
abasta les reunions i els congressos, 
com aquesta mateixa Setmana del 
Comerç. Una aposta aparentment arris-
cada, com era la transmissió en directe 
dels debats, s’ha saldat amb un èxit 
espectacular i el nombre de persones 
que han seguit a través de les xarxes 
o de la mateixa web del Departament 
d’Empresa i Coneixement, que va 
multiplicar gairebé per cinc el nombre 
d’assistens presencials. En posteriors 
edicions caldrà assegurar que els es-
pectadors en la distància també puguin 
formular preguntes i intervenir en el 
debat general.

14.- D’entre tots els deures pendents 
que té el sector en destaca un d’espe-
cialment rellevant, el vinculat a l’ade-
quada remuneració d’aquests empleats 
que ara es vol identificar com a vene-
dors  en comptes de dependents i dels 
treballadors que ara ja no són recursos 
humans, sinó talent. Les dades presen-
tades per  l’Observatori del Mercat del 
Treball van posar de manifest les xifres 
prou conegudes: la retribució en el co-
merç, sobretot al detall, està entre les 
més baixes, no només del conjunt de 
l’economia sinó dels serveis personals. 

15.- Hem de creure que la utilització de 
noves terminologies i de noves concep-
tualitzacions per tractar al factor treball 
en el comerç al detall no correspon 
només a una moda o a un màrqueting 
intern, sinó que hi ha un veritable canvi 
en el rol i en la concepció del treball 
personal en un sector i en què ens 

desplaçat que ha d’aconseguir aques-
tes fites in situ

9.- Entre totes les empreses partici-
pants, sobretot entre les que s’han 
internacionalitzat amb èxit, hem trobat 
diversos casos de fabricants –Tor-
rons Vicens, Bóboli, Costalamel- que 
han entrat al retail per comercialitzar 
directament el seu propi producte. 
En d’altres casos, eren els botiguers 
els qui treballaven –totalment o par-
cialment- amb una marca pròpia, de 
productes que fabricaven directament o 
que havien acordat amb els proveïdors 
que identifiquessin així. Els avantatges 
de la integració vertical i de la diferen-
ciació del producte que hi està asso-
ciada constitueixen sovint un factor de 
competitivitat decisiu. 

10.- Tot i amb això, encara es pot optar 
a tenir un negoci multimarca amb èxit, i 
n’hem trobat diversos exemples al llarg 
de la Setmana com ara el grup Carre-
ras, Bonpreu o les sabateries Casas. 
Fou interessant la reflexió del repre-
sentant d’aquestes sabateries quan 
va explicar la necessitat mútua entre 
proveïdors –sobretot fabricants petits 
i locals de qualitat-  i establiments si 
volen evitar competir únicament en 
preu i, aleshores, ser escombrats del 
mercat per les importacions dels països 
emergents. Potser aquí hi ha una de 
les claus més potents per a la supervi-
vència dels botigues multimarca. Però 
atenció, com ens va indicar Ferreteria 
Tresserres, si un negoci multimarca de-
cideix vendre a través d’un dels grans 
operadors de comerç electrònic, hi ha 
el perill que si un dels seus productes 
funciona prou bé,  l’operador s’adreci 
directament a qui el fabrica per vendre’l 
directament. 

11.- Un altre comú denominador per as-
solir l’èxit que hem trobat amb freqüèn-
cia entre les empres participants –Grup 
Carreras, Passion Beauté, Ferreteria 
Tresserres- ha estat el de la coopera-
ció entre empreses comercials sota 
diverses fórmules: grups de compra, 
cooperatives, marques pròpies... Com 
en les dues estratègies anteriors, són 
estratègies de competitivitat a valorar i 
qui sap si possible objecte de divulga-

Els mites del comerç 
electrònic segons 
Pablo Foncillas 

El professor de l’IESE, Pablo 
Foncillas, va finalitzar la 
conferència inaugural de la 
Setmana demanant al públic 
assistent quines de les se-
güents qüestions eren veritat 
o mentida. Votant a mà 
alçada, n’hi hagué algunes 
que foren considerades ma-
joritàriament com a veritat. 
La resposta, segons Fonci-
llas, és que en tots els casos 
es tracta de falsos mites 
sobre el comerç electrònic. 

Aquest són els mites:

1.- Les operacions online 
pures són més eficients

2.- Construir marca on-
line és més barat

3.- Internet ha ma-
tat la distància

4.- L’online mata-
rà la botiga física

5.- Els retailers online tenen 
un gran avantatge per l’anàli-
si big data (saben d’on vénen 
els clients, on van, etc.)

6.- Els teenagers (1995-
2001), la generació més 
jove, no té interès en 
les botigues físiques

7.- Els clients online vo-
len rebre les seves com-
pres immediatament

8.- Els productes online 
han de ser més barats
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