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O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE
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Seguir adiante
Obxectivo: que autónomos, PEMES e comercios sigan funcionando

http://responde.igape.es/

http://responde.igape.es/


O COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA
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Evolución 
trimestral do 
volume de 
negocio do 
comercio 
electrónico e 
variación 
interanual
(millóns de euros 
e porcentaxe)

Fonte: CNMC http://www.cnmc.es/

http://www.cnmc.es/


O CONSUMO A TRAVÉS DA COMPRA ONLINE

4Fonte: Observatorio Cetelem ecommerce 2020. 2.200 entrevistas.

A Covid-19 impactou no consumo disparando as compras online.



¿COMO É A COMPRA ONLINE?

5Fonte: Estudio Anual de Ecommerce 2019 confeccionado por IABFonte: Confianza online

https://iabspain.es/estudio/estudio-anual-de-ecommerce-2019/
https://www.confianzaonline.es/conocenos/comunicacion/utlimas-noticias/crece-el-comercio-electronico-y-la-confianza-de-los-espanoles-en-las-compras-online/


ONDE COMPRAN
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A porcentaxe de compradores en Marketplace aumenta en casi todos os sectores analizados.

Fonte: Observatorio Cetelem ecommerce 2020. 2.200 entrevistas.



COMO COMPRAN
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O 71% dos compradores online realizaron algunha das súas compras a través do seu móbil ou tablet.

Fonte: Observatorio Cetelem ecommerce 2020. 2.200 entrevistas.



10+1 DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DE ECOMMERCE
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1.- Mobile shopping (e pagos móbiles)
2.- Experiencia de compra personalizadas
3.- A explosión do social commerce
4.- Aumento exponencial dos chatbots
5.- O potencial dos marketplaces
6.- Realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA)
7.- Construír as túas propias bases de datos
8.- Voice commerce
9.- Crecemento do modelo de subscricións
10.- Valores sociais e medioambientais
+ OMNICHANNEL



O ECOMMERCE
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Algúns dos aspectos máis relevantes que forman parte da xestión en
comercio electrónico para unha empresa son:

• Deseño web e usabilidade.
• Hosting e tecnoloxía web.
• Loxística e transporte.
• Pasarelas de pago.
• Socialización do ecommerce.
• Adaptación a móbiles e tablets.



MEDIOS DE PAGO
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Formas de pago más 
empleadas por los 
internautas españoles 
para sus compras 
online de 2015 a 2019



FUNCIONAMENTO MEDIOS PAGO
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Cando un cliente desexa pagar o produto que desexa adquirir, unha vez seleccionada a forma de 
pago e introducidos os seus datos, o proceso de pago é o seguinte

• O navegador do cliente cifra a información necesaria e faina chegar á plataforma de pago, que se 
ocupará de cobralle ó cliente e enviarlle o diñeiro ó vendedor tras restarlle a comisión pertinente.

• A pasarela de pago asegura a confidencialidade e a protección de datos en todo momento.

• Tamén implanta os mecanismos necesarios para evitar a fraude



TIPOS DE PASARELAS DE PAGO
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TPV VIRTUAL
• Necesita a autorización dunha entidade bancaria
• Opción moi familiar para moitos clientes e confiable por estar respaldada pola entidade
• Algo máis laboriosa de integrar na web

PROVEDORES DE SOLUCIÓNS DE PAGO (PSP: Payment Solution Provider)
• Addon, Adyen, Briantree, Stripe, MyChoice2Pay, Paycomet
• Integración sinxela
• Permiten centralizar varios método de pago e crear informes
• PayPal, Amazon Pay, Google Pay
• Divvy: pasarela para compartir pagos



CUSTOS PASARELAS DE PAGO
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TPV VIRTUAL
• Posible coste de apertura do servicio: ata 100€
• Cota mensual, en moitos casos dependente do volume de pagos: 10€ - 25€
• Comisión por transacción, que pode variar segundo o tipo de tarxeta e a divisa empregada: 0,5% 

- 1% en zona EURO e ata do 3% fóra zona EURO

PROVEDORES DE SOLUCIÓNS DE PAGO (PSP: Payment Solution Provider)
• Sen cotas de alta ou mensualidades
• Pago mínimo ata un certo volume de transaccións: 19€ - 25€
• Comisións similares con independencia da divisa empregada
• Pagos por transacción: 

• Porcentaxe: 0,50% + 0,09€ e de ata o 1%
• Coste fixo: 0,1€ +IVA + tarifa método pago



INTEGRACIÓN DA PASARELA DE PAGO

14

Cando se desexa integrar un sistema de pago nunha web existen tres enfoques principais de cara á 
súa integración:

1. Redirección a un sitio externo: o pago completase fóra da web do vendedor
• Moi sinxelo de impementar à normamente un botón/enlace ó sistema de pago
• Moi habitual nos TPVs virtuais
• Widget de PayPal ou Amazon
• Experiencia menos personalizada
• Non require tantos coñecementos e o proceso é bastante directo

2. Integración na propia web
• Necesario o uso da API do sistema de pago
• Non se sae nunca da web
• Experiencia personalizada
• Require máis coñecementos e tempo para integralo

3. Embebido na web: mezcla dos dous anteriores. O pago segue a facerse nun sistema 
externo, pero nun marco dentro da nósa web.



INTEGRACIÓN DA PASARELA DE PAGO / METODOS 
ALTERNATIVOS
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Aínda que non dispoñas dunha web ou tenda online onde integrar o sistema de pago, existen outras 
alternativas:

• Pago por link: creas un link de pago desde o ordenador ou móbil que logo se pode enviar por 
email, sms, redes sociais, etc.

• QR: equivalente ó anterior, pero cun código QR. Podería usarse nun cartel publicitario, material 
impreso, etc.



INTEGRACIÓN PASARELAS DE PAGO / PLATAFORMAS
ECOMMERCE
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Existen plugins para conectar as plataformas de pago mencionadas coas plataformas de eCommerce
máis populares:



INTEGRACIÓN PASARELAS DE PAGO / WIX
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Automaticamente conectase ó provedor de pagos máis adecuado segundo a rexión. Require:
• Ter unha sitio de Wix publicado
• Dispoñer dun plan premium Business Solution para poder aceptar pagos: desde 17€ mes



http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo #SeguimosAdiante
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