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TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Què és la transformació digital?

La transformació digital és un canvi organitzatiu 
per transformar i crear nous models de negoci i cul-
tura, gràcies i mitjançant les tecnologies digitals.

Les tecnologies digitals i la innovació actuen com a 
motor o facilitador del procés de canvi que anome-
nem Transformació Digital.

La transformació digital 
consisteix en l’ús de tecnologia? 
La transformació digital no es tracta simplement 
de la implementació i ús de noves tecnologies. En 
l’àmbit empresarial, es tracta d’un conjunt de noves 
oportunitats per als negocis que apareixen fruit de 
la tecnologia, però, sobretot, de l’efecte que aquesta 
nova tecnologia té en el nostre estil de vida. 

Un cop tenim clar com ens afecta aquest canvi, 
podem decidir com adaptar el nostre negoci, transfor-
mar-ne el model, i esbrinar i decidir quines tecnologies 
ens poden servir per fer-ho possible. És quan unim 
ambdues coses, canvi de model de negoci i tecnologia, 
que aconseguim una transformació digital. 



Màquina d’escriure

El 1873 E. Remington and Sons, de Nova York, van fabricar el primer mo-
del industrial de la màquina d’escriure. La Remington tenia quasi totes les 
característiques de les màquines conegudes al segle XX; el paper subjectat 
amb rodet, línies de linotípia en cercle, i una lletra per línia. A la segona 
meitat del segle XX, els ordinadors i els processadors de textos van anar 
substituint les màquines d’escriure tradicionals. 
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Per què és tan important? 

L’època que estem vivint, centrada en la darrera 
dècada i en la qual duen a terme la Transformació 
Digital, és considerada com la 4a revolució 
industrial, fet que posa de manifest la importància 
del procés de canvi que experimentem.  

En general, quan parlem de revolucions industrials 
parlem de processos de transformació transversals, 
que afecten o impliquen canvis socials, econòmics, 
tecnològics i d’altres. Al cap i a la fi, parlem de 
processos de canvi que modifiquen el nostre estil 
de vida i la nostra relació amb el món.  



Disc de vinil, LP

Amb el fonògraf de Thomas Edison (1877) i el posterior gramòfon (1888), 
neixen els tocadiscs, capaços de gravar i reproduir el so en un cilindre, 
primer, i en un disc pla, després: els discs de vinil. Coneguts així perquè 
aquest és el material habitual de fabricació; si bé els vinils han estat 
desbancats per altres reproductors de so, continua sent un format d’àudio 
usat per discjòqueis, melòmans, i és objecte de col·leccionisme.  
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I per què la quarta revolució
industrial? 
La primera revolució industrial, del 1750 al 1850, va tenir 
com a principal innovació la màquina de vapor, i va com-
portar que l’economia deixés de basar-se en l’agricultura 
i l’artesania per passar a dependre de la indústria, on les 
fàbriques van proliferar com a nou model d’organització 
del treball humà. 

L’electricitat va ser la innovació protagonista de la segona 
revolució industrial, del 1850 al 1914, quan la indústria 
va introduir les cadenes de producció i en va resultar la 
massificació i uniformitat dels productes. L’energia, gas 
o petroli; l’avió, el cotxe; el telèfon, o la ràdio, en van ser 
també facilitadors. 

Del 1950 al 1995 es va viure la tercera revolució industrial, 
amb els primers ordinadors, l’automatització de proces-
sos i el naixement d’internet i la World Wide Web. Desa-
pareixen les limitacions físiques des del moment en què 
vídeos, imatges o so es converteixen en uns i zeros, i de la 
producció massiva es comença a passar a la producció 
instantània i personalitzada.

La quarta revolució, des de 1995 i fins l’actualitat, i també 
anomenada revolució digital, té com a principals inno-
vacions el 4G, 5G, la robòtica, la intel·ligència artificial, la 
realitat augmentada, la internet de les coses, el Big Data, 
el Blockchain...



Rellotge-despertador

El 1787, el rellotger Levi Hutchins va crear als Estats Unitats el desper-
tador analògic clàssic. Té una manovella addicional que s’utilitza per 
especificar l’hora en la qual s’ha d’activar l’alarma, i una campaneta en la 
part superior que produeix el so. Gràcies a aquest invent es va imposar el 
soroll per sobre dels rajos del sol i del gall matiner.
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Què té d’especial aquesta 
revolució respecte a les 
anteriors? 
L’actual revolució digital és una explosió i accelera-
ció de noves tecnologies, la qual cosa ens porta a 
parlar, com mai abans, de connectivitat, mobilitat, 
digitalització, debat ètic, economia de plataformes, 
economia circular, consum de proximitat, sostenibi-
litat, així com d’una tendència a la màxima perso-
nalització. 

Però la principal diferència entre l’actual i les an-
teriors revolucions és, sens dubte, la velocitat. La 
velocitat a què sorgeixen, adoptem i arriben a la 
seva maduresa les noves tecnologies.

De fet, es considera que vivim un canvi de para-
digma: ja no es tracta tant d’un procés de canvi, 
sinó que estem avesats a viure en un estat de canvi 
permanent.  



Cotxe

És comunament acceptat que els primers automòbils amb gasolina van 
ser desenvolupats gairebé simultàniament per enginyers alemanys que 
treballaven independentment. Però, sens dubte, el creador de l’automòbil 
com el coneixem en l’actualitat és Karl Benz. L’inventor alemany va crear 
el seu primer model (el Benz Patent-Motorwagen) el 1885 a Mannheim; el 
va patentar el 1886 i el va començar a produir el 1888. 
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Què és la cultura digital? 

Es considera cultura digital la relació entre humans i 
tecnologia; un estil de vida en el qual les persones estan 
envoltades de tecnologia, i que configura la manera 
com interactuem, ens comportem, pensem i ens comu-
niquem com a éssers humans en un entorn social. 

La tecnologia i l’accés il·limitat a la informació transfor-
men la nostra manera de fer. Com a consumidors ens 
tornem molt més exigents, i valorem de manera espe-
cial l’experiència de la compra, més que el producte o 
servei principal en si. 

• Que la informació sigui fàcilment accessible, trans-
parent, aporti valor; 

• que puguem comparar, saber de la reputació de la 
marca –no el que ens diu la pròpia empresa, sinó el 
que diuen la resta de consumidors dels seus produc-
tes o serveis–; 

• que el procés de compra sigui fàcil, intuïtiu, clar, ràpid;

• que el servei postvenda sigui excel·lent en logística, 
en atenció, en solució de dubtes o possibles incidèn-
cies;

• i, finalment, que ens sentim prou valorats, cuidats 
i satisfets en tot el procés, des de la cerca fins al 
moment posterior a la compra, passant per la decisió 
mateixa de comprar, per poder tornar a consumir 
aquella marca, producte o servei



Polaroid

A la dècada del 1930, Edwin Herbert Land era conegut al món de les òpti-
ques fotogràfiques per haver inventat el filtre polaritzador. En aquells anys 
Kodak i Agfa competien per liderar la innovació al mercat fotogràfic i per 
això va sortir la primera càmera fotogràfica de Polaroid. Va ser la Land 
Camera Model 95, de la qual només en van sortir 60 unitats. 
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Com afecta els negocis? 

Al segle passat l’ús de tecnologies permetia a les 
empreses millorar processos i maneres de treballar; 
des de la gestió de les finances fins a processos 
industrials, força de vendes, relació amb clients o 
recursos humans. 

Ara, però, l’impacte de l’actual era digital va més 
enllà i està provocant una disrupció a les indústries: 

1. La tecnologia s’està automatitzant i oferint com 
a servei: passa de producte a servei

2. S’ha popularitzat i s’ha fet més democràtica; es 
converteix en un fenomen de consum massiu

3. Afecta els models de negoci i l’estructura econò-
mica de molts sectors. 

És a dir, més enllà de millorar l’eficiència i la produc-
tivitat del negoci, transforma els fonaments dels 
negocis. Des del moment en què afecta el model de 
negoci, també afecta inevitablement tots els agents 
implicats o interessats: accionistes, empleats, 
clients, proveïdors, etc. 



TV 

Si bé des dels inicis del segle XX es registren diferents desenvolupaments 
dels sistemes de televisió, John Logie Baird, enginyer i físic escocès, és 
l’inventor de la televisió mecànica; el primer sistema de televisió pública 
i el primer tub de la revolucionària televisió en color el 1925. La televisió 
és un sistema de comunicació que transmet, per mitjà d’ones en l’aire, 
imatges i so. 
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La transformació digital  
afecta TOTS ELS SECTORS? 

La transformació digital no entén de sectors; el fet 
de tractar-se d’un canvi de cultura generalitzat fa 
que la digitalització entesa com a revolució afecti 
tothom i totes les empreses, encara i de moment, en 
més o menys mesura.

En tots els sectors es percep la pressió de la trans-
formació digital fins al punt que aquests canvis 
en el mercat i els riscos que els acompanyen, per a 
alguns suposa una amenaça a la seva existència; 
per a d’altres és una porta oberta a un món d’opor-
tunitats i de creixement sense precedents.

I és que moltes empreses no són tan fortes i inven-
cibles com semblen. Cal tenir en compte que des de 
l’any 2000 han desaparegut el 50% de les empre-
ses de Fortune 500 i es preveu que en desapareguin 
un altre 40% en els pròxims 10 anys. I això per què? 
Perquè moltes empreses, fins i tot les més grans que 
es pensaven intocables, no han sabut adaptar-se a 
aquests canvis.



Rank 2016
Brand Value 

2006 $M 2015
Brand Value 

2015 $M

1 Microsoft 62,039 Apple 246,992

2 GE 55,834 Google 173,652

3 Coca-Cola 41,406 Microsoft 115,500

4 China Mobile 39,168 IBM 93,987

5 Marlboro 38,510 Visa 91,962

6 Walmart 37,567 AT&T 89,492

7 Google 37,445 Verizon 86,009

8 IBM 36,084 Coca-Cola 83,841

9 Citi 31,028 McDonald’s 81,162

10 Toyota 30,201 Marlboro 80,352

La gràfica mostra com s’ha modificat el rànquing de 
marques als Estats Units del 2006 al 2015. El 2015, 
les 7 primeres marques eren tecnològiques. 
 

Font: Millward Brown (incloses dades de BrandZ, Kantar Retail i 
Bloomberg)  
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Així, realment cal que transformi 
el meu negoci? 
L’explosió de tecnologies és el catalitzador del canvi, 
però no només des d’un vessant tècnic quant a la 
seva aplicació, sinó com a facilitadores de noves 
maneres d’actuar i relacionar-nos. La connectivitat i 
l’accés a la informació ens porta a una nova cultura 
digital. 

Es considera que, com a consumidors, ja estem 
digitalitzats, però l’adaptació de les empreses a la 
nova realitat no sempre es du a terme amb la ma-
teixa naturalitat i rapidesa. 

De fet, segons el tipus de negoci, l’adopció de noves 
tecnologies per als diferents processos pot ser més 
o menys necessària. 

El que sens dubte necessitem és: 

1. ser conscients del procés de canvi que experi-
menta l’economia i la societat, 

2. valorar com això ens pot afectar com a negoci, 

3. i finalment, establir un termòmetre de la urgència 
del canvi com a model de negoci.   



PC 

El primer PC, el Programma 101, va ser inventat per l’enginyer italià Pier 
Giorgio Perotto i produït per l’empresa italiana Olivetti entre els anys 1962 
i 1964. Les seves sigles fan referència a Computadora Personal però el 
primer ordinador personal d’IBM es va anomenar, en realitat, “ordinador 
portàtil”: Anunciat l’any 1975, l’IBM 5100 pesava 23 kg. 
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I com mesuro la meva  
urgència del canvi? 

Es tracta sobretot de plantejar-se la realitat que vivim, 
i d’analitzar si el nostre model de negoci actual encaixa 
o encaixarà amb la nova realitat de cultura digital del 
consumidor a curt o mitjà termini. 

Preguntem-nos com a persones empresàries: 

• Com a negoci, estem alineats amb la cultura digital i 
el nou consumidor? 

• Estem preparats per atendre les exigències i l’estil de 
comportament del consumidor de futur? 

• Podem donar resposta als costums que canvien a un 
ritme vertiginós? Com estudiem, com ens alimentem, 
com juguem, com coneixem gent o ens relacionem, 
com treballem, com estem connectats, com ens 
divertim...? 

• Quant podem durar amb el nostre model actual de 
negoci?

I encara més: 
• Hem començat a notar una baixada dels nostres 

ingressos tradicionals? 

• Quin és el ritme d’adopció de la tecnologia per part 
dels nostres clients?

Sense oblidar la característica principal d’aquesta revo-
lució: la rapidesa amb què tot canvia. 



Càmera de vídeo Súper 8

L’abril de 1965 la Eastman Kodak 
va introduir al mercat una nova i 
millorada versió de la càmera de 
vídeo que va anomenar Súper-8. 
Va posar-li el nom de Súper pels 
avantatges superiors que oferia la 
reformulació del format de 8 mm. 
Va ser creada per posar a l’abast 
d’un major nombre de consumidors 
la possibilitat de filmar les seves 
escenes familiars. 
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Per on he de començar la 
transformació digital del meu 
negoci?  
El primer que necessites és tenir una visió de futur 
com a persona empresària. La digitalització ofereix 
una enorme quantitat de possibilitats per al teu 
negoci, i cal que acceptis el repte per aprofitar-les, 
o el repte per a no perdre el teu lloc al mercat. 

Es diu que la transformació digital ha de començar 
“des de dalt”. En el sentit que, en tractar-se d’un 
tema cultural d’empresa i de model empresarial, ha 
de ser la direcció de l’empresa, el consell execu-
tiu, l’assemblea o el propietari del negoci, el/s que 
aporti/n l’ambient i els recursos perquè l’empresa o 
organització, la gent, al cap i a la fi, tingui èxit en el 
canvi. 

Ja no es tracta que els informàtics facin una web, 
o que el departament de màrqueting posi en marxa 
accions 2.0. Ara som davant d’un tema estratègic 
de negoci. No (només) informàtic, no (només) de 
màrqueting, sinó també de direcció de negoci en el 
sentit tan ampli (i des de més amunt entès com a 
paraigua) com es vulgui entendre.



Dècada Digitalització Recurs Afectació Innovació Estratègia

1995-
2005 empreses web processos internet tecnologia

2005-
2015 persones mòbil interacció web 2.0 comunicació i 

màrqueting

2015-XX coses sensor dades transformació 
digital direcció general

Casset 

El 1963, la casa Philips va llançar al mercat els primers gravadors per a 
cintes de casset: un format d’emmagatzematge d’àudio i enregistrament 
de so que va ser concebut en un principi per reemplaçar el magnetòfon. 
El magnetòfon, també de gravació/reproducció magnètica, no era de fàcil 
transport ni portàtil, i el casset, molt més compacte, va resoldre aquests 
problemes alhora que donava resposta a una franja de mercat no coberta. 



TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Per on he de començar la 
transformació digital del meu 
negoci?  
Estableix un pla estratègic de transformació: 

1. Tingues en compte tota l’organització. Identifica, 
dona suport i dota de recursos les persones que 
liderin el canvi des de dins; creant cultura, nova 
mentalitat, i transmetent aquesta nova cultura 
de l’empresa a la resta dels membres de l’organit-
zació. Troba les persones disruptives, escolta-les i 
dona’ls altaveu i recursos perquè “portin el timó”. 

2. Posa el client al centre de la teva estratègia. Re-
sulta que quasi més important que adoptar noves 
tecnologies en els nostres processos de negoci 
és entendre el nou consumidor, el que necessita i 
el que espera de nosaltres. Quines eines i recur-
sos et poden ajudar a conèixer més el teu client? 

3. Planteja com poder seguir creant valor en l’expe-
riència de client. L’usuari actual és cada cop més 
exigent i demanda contingut de valor. Al mercat 
dels productes digitals triomfen els qui combinen 
una oferta de valor (valorada per l’usuari) amb 
una experiència fàcil, intuïtiva i gratificant.



4. Quines noves estructures, funcions organitza-
tives, noves posicions o talent necessites per 
dur-ho a terme? I quines tecnologies disponibles 
et poden ajudar a aconseguir-ho? 

Comunica el pla i els objectius de manera clara. 
Fomenta la col·laboració, l’experimentació, la creació 
de coneixement i com compartir-lo. 

Floppy Disk 

El 22 de gener de 1967, el disquet o disc flexible (diskette o floppy disk) va 
ser desenvolupat als laboratoris d’IBM a San José, Califòrnia. Durant les 
dècades dels vuitanta i els noranta va gaudir d’una gran popularitat usant-
se en computadores per distribuir programari i emmagatzemar informació 
de forma ràpida i eficaç. El CD, DVD, USB i el núvol han donat pas a 
noves formes d’emmagatzematge i de compartir informació. 
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L’avantatge de les pimes
Les petites i mitjanes empreses (pimes) són aque-
lles que fomenten la innovació i, fins i tot, la ruptura 
amb el passat mitjançant l’aportació d’eines i tec-
nologies digitals. Interpreten correctament el món 
digital com un mitjà per anivellar el terreny de joc, 
el qual les situa en una posició única per benefi-
ciar-se’n.

La transformació disruptiva rarament comença amb 
els líders de mercat; o amb els models dels qui han 
definit les categories i han estat referència de la 
seva indústria durant anys. La disrupció rarament 
ha vingut d’empreses amb fluxos consistents i ren-
dibles. Sovint ha vingut de start-ups (Airbnb, Uber, 
Amazon, Netflix, etc.). 

Les start-ups no són una moda i, juntament amb 
les micro, petites i mitjanes empreses i les persones 
autònomes, són un motor necessari i la base sobre 
la qual es construeix el canvi de paradigma. 



VHS 

L’any 1976 va veure la llum al mercat domèstic el primer model de VHS 
(Video Home System): un sistema d’enregistrament i reproducció analò-
gica d’àudio i vídeo, desenvolupat per la companyia JVC al Japó. El seu 
impacte al mercat va ser tal, que fins i tot la companyia Sony va demanar 
una llicència a JVC per fabricar també ella alguns models i aparells. 10 
anys després, la tecnologia seria desbancada pels DVD. 
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Quines són les tecnologies que 
poden facilitar la transformació 
digital del meu negoci?  
La gestió de les dades i l’ús d’eines tecnològiques 
ja no és ni una moda, ni un factor prescindible en un 
negoci; s’ha convertit en indispensable i, si més no, 
en un avantatge competitiu. 

Els models de negoci estan canviant i és necessari 
que el teu negoci canviï amb ells. 

Aquestes són algunes de les eines protagonistes de 
la transformació: 

• 5G: Una xarxa d’internet millorada, amb sistemes 
de connexió sense fils de cinquena generació. En 
resum, una connexió amb una latència més baixa 
que qualsevol de les que hem tingut fins ara, i una 
capacitat de traspàs de volum de dades molt més 
gran que l’actual (ampli de banda). El 5G ha de 
permetre la instauració massiva d’altres tecno-
logies que fa temps que s’estan desenvolupant, i 
que ara veurem materialitzades al nostre dia a dia 
de manera més ràpida.

• Dispositiu mòbil (smartphone): Pel que represen-
ta quant a fer les coses en moviment; auge de la 
mobilitat: el mòbil com el rei absolut de l’oci i la 
feina; “adéu” al diner en efectiu i a les targetes; 



cada vegada més llocs connectats i amb més 
ample de banda. Els hàbits de consum estan 
canviant i avui dia, segons afirma la directiva de 
la xarxa social LinkedIn Espanya i Portugal Sarah 
Harmon, el 70% dels usuaris que navega per in-
ternet ho fa a través del mòbil. 

• Les xarxes socials: en el sentit que es tracta de la 
nostra habilitat per escoltar i respondre, per tenir 
converses i per col·laborar. La reputació de les 
marques ja no la decideix la pròpia empresa, sinó 
que són els usuaris, a través d’internet i les xarxes 
socials, els que opinen i acaben posicionant una 
marca d’una o altra manera. 

• El núvol: més enllà de la capacitat d’emmagat-
zematge, de càlcul o de processament, és una 
tecnologia clau en la transformació digital des del 
moment en què centralitzem moltes coses: es-
criure una sola vegada i tenir múltiples accessos. 
El cloud computing ens ofereix qualsevol classe 
de servei informàtic des d’internet sense haver 
d’instal·lar cap programari ni tenir coneixements 
tècnics específics, d’una forma ràpida, senzilla, 
segura i gaudint del màxim rendiment.

• Big Data: recull i processament de grans volums 
de dades o conjunt de dades.  
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Per a pimes, potser és ambiciós parlar de Big 
Data, però sí que és necessari que adoptem una 
Estratègia Data Driven: enfocament del negoci 
basat en les dades, o impulsat per dades, que vol 
dir prendre decisions estratègiques basades en 
l’anàlisi de dades i la seva interpretació. 
 
Amb les tecnologies actuals (com ara un CRM, 
Customer Relationship Management) podem 
disposar de moltes dades, i organitzar-les i analit-
zar-les ens permet conèixer millor els nostres 
clients i consumidors i, per tant, planificar estra-
tègies de màrqueting més acurades i basades en 
un coneixement cert i no intuïtiu.

• CRM i BI: Disposar d’un software de CRM –cus-
tomer relationship management, o gestió dels 
negocis a partir de la relació amb el client–, i d’un 
BI –business intelligence, o intel·ligència de nego-
cis–, que ens permet administrar dades, informa-
ció i coneixement del teu negoci, ens facilita molt 
la feina i es converteixen en el nostre aliat. 
 
De fet, qualsevol DMP (Data Management Pla-
tform, plataforma de gestió de dades) ens pot 
ajudar a saber, per exemple, de manera més certa, 
quan, com i en quina fase del funnel o embut de 
conversió és més adient impactar un usuari.



Telèfon fix 

El telèfon, dispositiu de telecomunicació dissenyat per transmetre senyals 
acústics a distància per mitjà de senyals elèctrics va ser inventat el 1871 
per l’italià Antonio Meucci, que el va anomenar teletròfon. Alexan-
der Graham Bell va ser el primer a patentar-lo, i després de fer-ho va 
començar una sèrie de demostracions per introduir l’aparell al públic en 
general. L’Exposició Universal de Filadèlfia de 1876 va servir per fer-ne la 
presentació. 
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• Internet de les coses, IoT: és l’espai de connexió 
entre els éssers humans, les màquines i els ob-
jectes. No es tracta només de sensors; et permet 
conèixer el context i comprendre aspectes com la 
localització, el temps, el clima o, fins i tot, sen-
timents. És la interacció dels objectes i de dis-
positius “portables” (weareable). El rellotge que 
compta les passes que hem fet caminant en un 
dia; o la nevera connectada al mòbil que ens avisa 
dels aliments que escassegen, i ens dona l’opció 
de realitzar la compra online al supermercat amb 
un sol clic.

• Intel·ligència artificial: estem fent que les màqui-
nes aprenguin molt, i que aprenguin de manera 
que estableixen patrons que permeten augmentar 
la seva “humanitat”. Les màquines representen 
l’espectre més ampli de tecnologies necessàries 
per a l’èxit de la transformació digital. 
 
Gràcies al Big Data, podem dotar els ordinadors 
de capacitat per aprendre models i resoldre pro-
blemes de manera automàtica. Apps intel•ligents, 
assistents personals virtuals que simplifiquen les 
tasques de l’usuari (llegir amb la retina de l’ull). 
Empoderament intel·ligent.



• Realitat virtual augmentada (poder veure el món 
que t’envolta en comptes d’estar completament 
immers en el món virtual) i capturada (digitalit-
zar qualsevol espai i crear un model 3D que es 
pot recórrer virtualment). La realitat augmentada 
consisteix a combinar el món real i el virtual mit-
jançant un procés informàtic. D’aquesta manera, 
gràcies a l’experiència visual i auditiva millores de 
forma exponencial la qualitat de la comunicació. 

• Gràcies a aquest tipus de tecnologia pots afe-
gir informació visual en format 4D a la realitat i, 
d’aquesta manera, crear tot tipus d’experiències 
interactives amb el teu públic.

• Programació amb codi obert (Docker) i eclosió de 
les API (sigla en anglès d’Interfície de Programa-
ció d’Aplicacions; claus d’accés que et permeten 
fer ús del servei web d’un tercer a la pròpia web; 
exemples: instal·lar a la nostra pàgina web Google 
Maps, Paypal, Twitter i Facebook).

• Blockchain i el desenvolupament progressiu de la 
seguretat digital: apareix nova programació cada 
vegada més sofisticada, com la Cadena de Blocs 
(Blockchain: sistema de validació de transaccions 
o de tecnologia criptogràfica per a compartir pro-
pietats a internet).
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Algunes disciplines i tendències 
que has de conèixer: 
Més o menys relacionades amb tècniques de venda 
i màrqueting, aquestes són algunes de les noves 
disciplines i tendències que és interessant que 
coneguis: 

• E-commerce: Consisteix en la distribució, venda, 
compra i màrqueting de productes per internet. 

• Economia de plataformes: Les plataformes di-
gitals impliquen un nou comportament entre els 
usuaris persones, ja que a través d’aquestes som 
capaços de generar confiança en una idea i entre 
desconeguts. Aquesta nova percepció canvia les 
regles del joc de la societat, ens trobem davant 
d’una nova manera d’organitzar l’activitat econò-
mica.  
 
Les plataformes digitals uneixen l’ecosiste-
ma d’usuaris que estan a Internet en grups que 
comparteixen interessos comuns, ja sigui amb 
una finalitat econòmica, social o de qualsevol 
altre tipus. Es basen en l’ús de les capacitats 
tecnològiques per facilitar als usuaris l’accés a la 
informació i serveis a qualsevol lloc i en qualsevol 
moment mitjançant diferents canals. El seu valor 
sempre estarà directament relacionat amb el 
nombre d’usuaris que utilitzen la plataforma.



Gravadora de veu 

La història de la gravadora de veu comença formalment al segle XIX amb 
León Scott Martinville, qui realitzarà el primer dibuix sonor el 1857 i el 
primer enregistrament de la veu humana el 1860 amb un cant tradicional 
francès denominat Au clair de la lune. Va ser Thomas Edison el primer que 
va enregistrar la seva pròpia veu l’any 1877 (fonògraf). 
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• Màrqueting digital: L’estratègia de comunicació 
tradicional ha evolucionat fins al punt que avui 
dia es du a terme majoritàriament en mitjans 
digitals. Totes les tècniques del món offline són 
imitades i traslladades al món online.

• Content Curation: Ja fa temps que sentim a par-
lar de storytelling, de branded content, o màrque-
ting de contingut, una estratègia de màrqueting 
que consisteix a crear i distribuir contingut útil i 
rellevant per a la nostra audiència amb l’objectiu 
d’atreure la seva atenció i retenir-la de manera 
que generi accions de venda. 
 
Ara, fem un pas més; necessitem realitzar una 
curació de continguts: localitzar, filtrar, modifi-
car, agrupar, seleccionar i distribuir, de manera 
segmentada, la informació que prové de diferents 
fonts per tal de donar a l’usuari el contingut exac-
te que demanda.

• Segmentació i automatització del màrqueting: 
Realitzar accions molt enfocades a un client o 
usuari concret, i fer-ho de manera automàtica. En 
línia amb la personalització extrema que cada ve-
gada més es demana, hem de començar a afinar 
molt i deixar de fer accions massives, per passar a 
personalitzar el màrqueting al màxim possible. Les 
noves eines d’automatització del màrqueting ens 
ajuden a gestionar aquestes accions.



• Contingut visual: Davant l’allau d’informació a la 
qual tenim accés i que rebem: més i millor contin-
gut visual. La tendència cap als elements visuals 
és imparable. El contingut s’allunya dels escrits 
i s’aproxima a la imatge. Vídeos testimonials, 
mostres de producte, entrevistes, en directe o en 
streaming, i vídeos efímers, el gran boom del 2017.

• Missatgeria instantània i auge de la veu: L’evidèn-
cia de l’abast en l’ús de WhatsApp i similars ens 
porta a un nou i creixent hàbit: la tendència a fer 
ús de la veu. I no només per a comunicar-nos per 
missatgeria, sinó també per buscar per internet. 
Assistents digitals com la Siri (Apple) o Alexa 
(Amazon) són ja una realitat que marcarà una 
direcció en el màrqueting basat en la veu.

• Microinfluencers: La nova professió d’influen-
ciador està prou estesa. Es tracta d’una figura 
que sembla que ha arribat per quedar-se entre 
nosaltres, i que haurem de tenir en compte per a 
les nostres estratègies de màrqueting. No hem 
de quedar-nos, però, només en les figures potser 
inassolibles per a una pime dels grans influencia-
dors, sinó que hem de comptar i crear la nostra 
pròpia xarxa de microinfluenciadors. Nosaltres 
mateixos, d’entre la nostra família, entorn, tre-
balladors o amics, podem trobar els perfectes 
influenciadors que prescriuen el nostre negoci. 
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No tenen un abast tan massiu, però compten 
amb seguidors de més qualitat, són més pròxims 
a nosaltres i més naturals –per tant, creïbles. En 
aquest sentit, els treballadors de l’empresa són els 
millors ambaixadors de la nostra marca. 

• Customer experience: Quin sentit té el màrque-
ting si no aporta cap valor al consumidor? Això és 
justament del que tracta el Customer experience, 
de posar el consumidor al centre de tot i fer que la 
seva experiència sigui millor, més propera i, al cap 
i a la fi, més efectiva. Si una empresa s’oblida del 
client, aquella empresa mor. 

• Inbound Marketing: També s’anomena màrque-
ting d’atracció o estratègia de màrqueting Pull, 
i consisteix en una metodologia que combina 
tècniques de màrqueting no intrusives, de manera 
que l’usuari no rep la nostra pressió, sinó que se 
sent atret cap a nosaltres. La seva finalitat és la 
de connectar amb l’usuari des del començament i 
que se senti acompanyat al llarg de la seva relació 
amb nosaltres. Que vulgui estar-se amb nosaltres 
perquè li aportem contingut de valor per a ell, de 
manera personalitzada i no agressiva. Aquesta 
estratègia s’ha arribat a anomenar, fins i tot, Love 
Marketing.



Telèfon mòbil 

Martin Cooper, enginyer de Mo-
torola, va ser l’inventor del telèfon 
mòbil, que es començaria a comer-
cialitzar als anys vuitanta. Aviat van 
sorgir múltiples marques i millores 
tecnològiques, i progressivament els 
models van evolucionar: més com-
pactes, sense teclat físic, pantalles a 
color..., fins als smartphone actuals: 
la conversió del telèfon mòbil en 
ordinador de butxaca.   
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Com cal enfocar el camí de la 
transformació digital?

Moltes organitzacions comencen el procés amb un 
exercici del que s’anomena Design Thinking.

El Design Thinking és bàsicament una metodologia 
per desbloquejar solucions a preguntes que no hau-
ries fet mai. Comptables, arquitectes, escriptors..., 
tots pensen diferent. Si els tanques en una habi-
tació i els convides a trobar solucions davant un 
problema, cadascun d’ells oferirà un punt de vista 
diferent. La interacció entre diferents disciplines és 
el que fa aflorar la innovació.

La pregunta que  
t’has de fer ara és: 
en quin nivell de 

transformació digital 
us trobeu tu i la teva 

empresa?

© Redacció, disseny i maquetació: 
Departament de Màrqueting de PIMEC, 

amb la l’ajut i inspiració de diverses lectures
accessibles a la xarxa. 



iMac G3 

L’IMac G3 és una sèrie d’ordinadors personals dissenyats, fabricats i 
comercialitzats per Apple Computer Inc. des del 1998 fins al 2003. L’iMac 
era radicalment diferent de qualsevol ordinador convencional anterior; 
destaca pel seu innovador embolcall mitjançant l’ús de plàstics translú-
cids i de colors brillants, i va ser el primer producte d’Apple orientat al 
consumidor. 



COM A PARTICULARS  
JA ESTEM DIGITALITZATS,  

ARA TOCA ADAPTAR EL TEU NEGOCI. 

SOM-HI? 

SUMA’T 
A LA TRANSFORMACIÓ  

DIGITAL AMB PIMEC

pimectransformaciodigital.org

TRANSFORMACIÓ 
Digital

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ  
DIGITAL DELS NEGOCIS

T’ACOMPANYEM PER TRANSFORMAR  
EL TEU NEGOCI!

INFORMA’T al 93 496 45 00 o  
a pimec@pimec.org

pimec.org


