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Resum
Internet ha comportat un canvi important en la manera de buscar fei-
na. Tanmateix, el canvi no ha afectat tota la població de la mateixa 
manera. La nostra anàlisi demostra que la població més jove i amb més 
estudis ha tret més profit de la xarxa. A més, com a instrument, la seva 
utilització es vincula més a la cerca de feina de persones ja ocupades. 
Un dels resultats més interessants indica que, proporcionalment, les 
dones utilitzen més la xarxa per a buscar feina, una dada que és cohe-
rent amb els resultats que assenyalen que les estructures tradicionals 
de contractació les discriminen negativament. Tot i que internet és 
un instrument en l’evolució del mercat de treball, sens dubte no és la 
solució als seus problemes ni representa un canvi radical.

Paraules clau
internet, mercat de treball, cerca de feina, discriminació laboral, xarxes

Abstract
Internet has led to an important change in the way we look for work. 
However, this change has not affected everyone equally. Our analysis 
shows that the youngest and most educated have made the most of the 
net. Likewise, it is a tool used more frequently for job searches by those 
already in employment. One of the most interesting results shows that 
women, proportionally, use the net more to look for work, a finding that 
is consistent with the results that show that traditional contracting 
structures discriminate negatively. Despite the fact that the internet is 
a factor in the evolution of the employment market, it is obviously not 
the solution to its problems nor does it represent a radical change.

Keywords
internet, employment market, job search, labour discrimination, 
networks

1. Introducció

La irrupció de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) en tots els àmbits de l’empresa ha afectat també la ma-
nera com s’estableixen les relacions laborals entre empreses i 
treballadors. Internet, en especial, ha transformat la manera de 
dur a terme la cerca de treballadors per part de les empreses; ha 
automatitzat part del procés i n’ha facilitat la gestió. De la ma-
teixa manera, els treballadors accedeixen de manera més fàcil a 
la demanda de les empreses.

En aquest treball es vol donar una visió de l’evolució que ex-
perimenta el mercat de treball com a conseqüència de les noves 
formes d’incorporació laboral en les empreses. Tradicionalment, 
les necessitats de feina es cobrien mitjançant mètodes més o 
menys eficients, com la tramesa del currículum a les adreces de 
recursos humans, o per mitjà del correu o de persones conegudes, 

ja integrades en l’empresa. Una altra manera era la publicació 
d’anuncis als diaris i, fins i tot, que la persona que buscava feina 
anés a la mateixa empresa a lliurar directament la seva sol·licitud 
per a un lloc ofert o per a una futura vacant.

L’ús de xarxes d’ocupació a internet per a la cerca del treba-
llador adequat per al lloc que s’ofereix facilita una primera selec-
ció, gairebé automàtica, del treballador més qualificat per al lloc. 
D’aquesta manera, s’estalvien costos i es disminueix i s’agilita la 
feina de reclutament. Però aquest canvi no ha estat homogeni. 
Ha depès de sectors, de perfils empresarials, de l’especialització 
dels treballadors, de la seva edat, etc. Precisament, aquest últim 
aspecte és el que més ens interessa en aquest treball, ja que ens 
indicarà quin és el perfil de la població que es beneficia de les 
potencialitats de l’economia i de la societat del coneixement en 
la seva cerca de feina. La nostra hipòtesi de partida és que el 
canvi ha afectat de manera desigual la societat, i ha incidit en 
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major grau en les persones més properes a les tecnologies de la 
informació i la comunicació per edat i per formació. 

Per a verificar aquesta tesi, en la primera part del treball es 
descriuran els diferents processos de selecció que utilitza l’empre-
sa per a trobar el personal adequat que necessita. Posteriorment, 
es farà un estudi detallat sobre com actua la persona que busca 
feina en línia i com es comporta en relació amb el treballador 
que busca feina mitjançant els mecanismes tradicionals. Per a 
analitzar el primer fet utilitzarem les dades de Nielsen, una con-
sultora especialitzada en el subministrament d’informació sobre 
internet, dades que ens proporcionen els perfils dels internautes 
que busquen feina en línia, i compararem aquest perfil amb el 
total de persones que busquen a la xarxa i amb el conjunt de 
la població, per a veure la diferència entre uns i altres. A partir 
d’aquest contrast establirem les conclusions.

2.  La cerca de feina en el mercat 
de treball d’Espanya

El mercat laboral a Espanya ha estat tradicionalment molt in-
tervingut, tendència heretada de l’economia social plantejada 
durant la dictadura franquista, i, tot i que s’han produït succes-
sives liberalitzacions, el procés continua en marxa i s’hauria de 
mantenir en les pròximes dècades.1 Un dels factors de l’obertura 
del mercat va ser, sens dubte, el final del monopoli de l’INEM, 
que va implicar la possibilitat de dur a terme una intermediació 
i també la introducció de noves figures, com les empreses de 
treball temporal (ETT). Tot i que la seva funció específica no és 
la de servir de mecanisme per a facilitar el contacte entre oferta 
i demanda, la seva evolució des de la posada en funcionament al 
començament dels anys noranta, i la posterior regulació el 1994, 
acosta força la seva tasca a la feina d’una agència de contrac-
tació.2 Aquestes agències d’intermediació laboral, molt típiques 
en mercats anglosaxons, s’han desenvolupat poc en el mercat 
espanyol, en part per l’oposició dels sindicats als mitjancers pri-
vats. Aquest fet fa que el mercat de la intermediació laboral a 
Espanya sigui relativament obsolet i perjudiqui tant empresaris 
com treballadors.

En altres paraules, si excloem el canvi protagonitzat per les 
empreses privades d’intermediació laboral, el mercat s’ha man-

tingut relativament estable. Una anàlisi dels mètodes de cerca de 
feina en el mercat de treball a Espanya3 ens revela que, malgrat 
canvis més o menys importants, com la tramesa de currículums 
a les ETT, que ha augmentat considerablement des de la seva in-
troducció, el mètode més freqüentment utilitzat pels espanyols 
continua sent el recurs dels familiars i amics que faciliten el con-
tacte amb les empreses. Per la seva part, sembla que les agències 
estatals han perdut eficiència en la cerca de feina de qualitat.4 
El gràfic 1 recull els mètodes més freqüentment utilitzats en el 
mercat de treball espanyol en la cerca de feina. 

Gràfic 1. Mètodes utilitzats en la cerca de feina a Espanya.

Font: García-Montalvo et al. (2006).

Aquesta mena d’estratègies fa que el mercat se segmenti en-
tre els qui tenen una xarxa de contactes rellevant, que els permet 
obtenir feina més ràpidament, i els qui no en tenen,5 cosa que els 
aboca a la utilització d’altres mètodes i a un període de desocu-
pació més llarg, independentment del seu nivell de capacitació 
o de la possibilitat de trobar feina.6 Cal destacar, tanmateix, que 
molts treballadors complementen la cerca per mitjà de xarxes 
amb altres mètodes.7 En aquest context, la probabilitat d’obtenir 
una oferta de treball, i el seu nivell salarial, estarà directament 
relacionada amb la qualitat dels contactes, tot i que un resul-

1.  Costas i Bel (1997).
2. Com assenyalen Calle  Com assenyalen Calle et al. (2007), aquest desenvolupament fa que les ETT gestionin una mitjana d’entorn dels 100.000 contractes laborals al mes a tot Espanya, 

cosa que representa prop del 14% del total de contractes fets en el mateix període, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.
3. García-Montalvo  García-Montalvo et al. (2006).
4. Addison i Portugal (2002).  Addison i Portugal (2002).
5. Montgomery (1991); Granovetter (1995).  Montgomery (1991); Granovetter (1995).
6. �sberg (1993).  �sberg (1993).
7. Calvo-Armengol i Jac�son (2004).  Calvo-Armengol i Jac�son (2004).
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tat general és que el salari és menor,8 especialment en el cas de 
les dones, les quals, independentment de la seva capacitat per 
a establir una xarxa de contactes, tenen accés a menys ofertes 
i pitjors salaris.9

Un altre resultat generalitzat és la utilització, relativament 
petita, de les agències d’ocupació, que poden ser un mètode molt 
eficient per a trobar feina després de llargs períodes de desocu-
pació, ja que altres mètodes s’han revelat ineficaços.10 Aquesta 
conseqüència és coherent amb els resultats que ens ofereixen les 
investigacions sobre com troben els treballadors la seva prime-
ra feina.11 En aquestes investigacions es mostra com la família 
continua sent un dels principals factors a l’hora de trobar feina, 
especialment la primera (gràfic 2). Les dones són les que més 
utilitzen mètodes de contacte directe, la qual cosa és esbiaixada 
pel nivell d’estudis i l’edat de les sol·licitants.

Gràfic 2. Com va trobar la seva primera feina.

Font: García-Montalvo et al. (2006).

Aquesta desigualtat entre homes i dones en el moment de 
buscar i obtenir una feina va fer que les successives reformes 
laborals de 2001 i 2007 busquessin la promoció de l’ocupació 
femenina, l’estímul de les empreses per a fer contractes a temps 
parcial i el foment a l’ús dels grups amb majors dificultats en la 
inserció laboral, incentivant l’ocupació estable i els contractes 
permanents.12

Tanmateix, aquestes reformes no incloïen en la seva anàlisi un 
dels principals factors que s’han d’analitzar per a garantir l’efici-
ència en la cerca d’ocupació: els incentius en la cerca de feina. 
A priori, és evident que la cerca de feina respon a una necessitat 
bàsica de l’individu: el seu propi manteniment o el de les perso-
nes que estan al seu càrrec. Tanmateix, hi ha altres motivacions, 
entre les quals podem assenyalar l’acabament d’estudis acadè-
mics o professionals, l’aspiració a trobar un lloc que s’ajusti més 
i millor a les circumstàncies personals (pel que fa a temps, lloc 
de residència, transport...), l’incentiu d’aconseguir una vacant que 
sigui afí a la qualificació del treballador o la incorporació en un 
moment determinat al conjunt de la població activa.13

Tanmateix, un factor curiós és que, fins ara, en revisar la 
manera com es troba feina a Espanya, hem parlat de mitjans 
tradicionals i d’«altres mitjans»; o quan ens referim a la trame-
sa de currículums a les empreses no hem plantejat el mètode 
pel qual es fan arribar. Tanmateix, el portal líder de l’ocupació 
a Espanya, Infojobs.net, indicava al seu web el 29 de febrer de 
2008 que tenia «87.549 llocs de treball en 33.518 ofertes i amb 
2.031.933 candidats», és a dir, tenia un nombre de cercadors de 
feina similar al nombre declarat d’aturats el febrer (2.315.331 
persones segons les dades de l’INEM per al període) i un nom-
bre d’ofertes que és similar a l’increment de l’afiliació el mateix 
mes (91.327 nous afiliats a la Seguretat Social). Parlem, sens 
dubte, d’una part important del mercat de treball, però quines 
són les seves característiques? Qui l’utilitza? Quins són els seus 
beneficis? En la resta de l’article tractarem de donar respostes 
a aquestes preguntes.

3. La cerca de feina en línia

La cerca de feina en línia té avantatges tant per a la persona que 
busca feina com per a la que n’ofereix respecte a altres mètodes 
més tradicionals.14 En síntesi, el procés consisteix en la utilitza-
ció de xarxes que posen en contacte les empreses que busquen 
potencials treballadors amb aquests, sia directament o amb mit-
jancers.15 A vegades, aquests mitjancers són empreses especia-
litzades en la selecció de personal, que actuen de mitjanceres 
entre l’empresa objectiu i la persona interessada.

És obvi que gairebé totes les empreses, a partir d’una certa 
mida, utilitzen el seu web per a dur a terme el procés de selec-

14%
6% 2% 3% 5%

19%

1%
1%

INEM
CV a empreses
Amics i familiars

Borsa de treball
Pel meu compte
Sol·licitant-la

ETT
�posicions
Altres

49%

 8. Loury (2006).  Loury (2006).
   9. Ioannides i Loury (2004).  Ioannides i Loury (2004).
 10. Thomas (1997).  Thomas (1997).
 11. García-Montalvo  García-Montalvo et al. (2006).
 12. Gorelli (2007).  Gorelli (2007).
 13. �sorno (2003).  �sorno (2003).
 14. �illiams  �illiams et al. (1993).
 15. Vilaseca  Vilaseca et al. (2001).
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ció, i inclouen una secció on detallen els perfils que necessiten 
en cada moment. Tanmateix, com més complexa és l’empresa 
i més important és el capital humà en funció de la facturació 
total, les empreses tendeixen a gastar més diners en la selecció 
de personal, i busquen el concurs d’empreses especialitzades. 
L’efecte esperat és que aquest tipus de serveis aconsegueixi, per 
mitjà de costos més baixos i d’una major difusió de la informa-
ció, una millor cobertura de les places buscades i una reducció 
del diferencial salarial.16

A Espanya, aquest tipus de serveis l’ofereixen empreses com 
Infojobs.net o Laboris.net, o companyies com Adecco, empreses 
de treball temporal que tenen oficines i un portal d’internet on 
apareixen penjades les mateixes ofertes de feina. L’usuari que 
es posa en contacte amb aquestes entitats mediadores i s’hi re-
gistra té accés a les ofertes d’acord amb l’àrea en la qual s’ha-
gi identificat. Mentrestant, els mitjancers poden segmentar els 
currículums dels seus usuaris registrats i posar-los a disposició 
dels seus clients, de manera que s’estalvien el cost de la cerca. 
Com més segmentada sigui la cerca i més especialitzat sigui el 
perfil, més estarà disposada a pagar l’empresa que busca treba-
lladors per l’extracció.17

Amb aquest procediment s’aconsegueix fer una primera 
selecció automatitzada dels candidats, que tenen accés als 
requisits mínims necessaris del lloc vacant. Els avantatges 
principals de l’ús d’aquesta via són clars. D’una banda, com-
porta un estalvi en el temps de selecció, ja que l’anunci que 
l’empresa facilita al mitjancer sol ser bastant explícit amb els 
seus requisits, raó per la qual es fa una primera garbellada de 
manera immediata. D’altra banda, comporta una disminució 
de costos, pel fet que es necessita menys personal en l’àrea 
de recursos humans.

Tanmateix, i contràriament a les hipòtesis assenyalades, 
l’efecte sobre els mercats de treball no sembla gaire rellevant.18 
La major part de les empreses que fan la cerca en línia són em-
preses que no necessiten internet per a aconseguir assalariats, 
de la mateixa manera que els que utilitzen aquests sistemes són 
els treballadors que tenen més «ocupabilitat».19

També hi ha altres inconvenients. El fet que no sempre 
aparegui identificat el nom de l’empresa oferent pot com-
prometre un perfil de treballadors que per diferents motius 
busquin una altra feina. Això ha fet que, a vegades, la ma-
teixa àrea de recursos humans identifiqui aquell treballador 
que no està a gust en l’empresa. Un altre problema és la falta 
d’accés de treballadors potencials a aquestes xarxes, la qual 
cosa fa que moltes entrevistes no es duguin a terme i que no 

16. Mortensen (2000); Kuhn (2000).  Mortensen (2000); Kuhn (2000).
17. Freeman (2002).  Freeman (2002).
18. Kuhn i S�uterud (2000).  Kuhn i S�uterud (2000).
19. Kuhn i S�uterud (2004).  Kuhn i S�uterud (2004).
20. Hays (1999).  Hays (1999).

Avantatges Desavantatges

Estalvi en el temps de 
selecció: tant el treballador 
potencial com l’empresa se 
centren en el que tots dos 
agents busquen, i eliminen 
la informació no desitjada i 
equívoca.

Aptitud: amb els processos 
de selecció mitjançant 
empreses intermediàries, 
com que es restringeix molt 
el perfil buscat, queden fora 
persones que tenen un gran 
talent que no es reflecteix 
en el currículum..

Anonimat: per a l’entitat 
emissora representa un 
avantatge respecte a les 
seves empreses rivals, ja 
que impedeix a les seves 
competidores veure l’àrea 
o el sector que està en 
expansió en aquell moment. 
També facilita informació 
d’aquell treballador no 
fidelitzat.

Qualificació: la utilització 
d’aquesta via per a trobar 
feina requereix uns 
coneixements mínims de 
l’ús d’internet. Per aquest 
motiu, feines en les quals no 
es requereix un alt nivell de 
qualificació no apareixen en 
aquests mitjans.

Disminució dels costos: 
mitjançant l’aprofitament 
de la capacitat de gestió 
de dades de les empreses 
especialitzades o dels 
recursos propis si estan 
correctament gestionats..

Accés: potencials 
treballadors queden fora 
del procés de selecció pel 
fet de no haver accedit a 
la informació de la vacant 
oferta.

Asimetria en la informació: 
en cas que la selecció es faci 
mitjançant els currículums 
rebuts al mateix web de 
l’empresa.

Excés d’ofertes: pot 
generar massa informació, 
la qual cosa provoca un 
desconeixement de la 
persona que busca feina 
sobre a quines entitats envia 
el seu currículum.

es contracti la persona que més s’ajusta al perfil requerit.20 
La taula 1 resumeix els avantatges i els desavantatges més 
importants que la bibliografia descriu sobre la cerca de feina 
per internet.

Per tot el que hem analitzat, és convenient que l’empresa 
tingui definits clarament els seus objectius a l’hora de reclutar 

Taula 1. Avantatges i desavantatges més importants de la cerca de 
feina per internet.

Font: elaboració pròpia.
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els seus treballadors per internet. Posar un anunci de feina en 
línia és alguna cosa més que redactar el text, elegir la catego-
ria adequada i prémer el botó. L’àmplia difusió de l’anunci –per 
exemple, el trànsit mensual d’Infojobs.net està per sobre dels dos 
milions d’usuaris– té dos vessants. En primer lloc, i a causa dels 
baixos costos d’entrada, cal destacar-se entre la multitud, i, en 
segon lloc, cal anar amb compte amb la imatge que es difon de 
l’empresa que busca treballadors, ja que l’efectivitat de la cerca 
es podria reduir dràsticament, la qual cosa podria generar una 
clara pèrdua d’avantatge competitiu.21

Si les empreses fan el plantejament correcte, el canvi es pot 
plantejar des de tres vessants principals.22 El primer és com es 
facilita la manera d’establir la relació entre empresari i treba-
llador. El segon és el canvi en la manera de proveir serveis, que 
passa a ser virtual. Finalment, l’oferta de treball deixa de ser lo-
cal, i s’amplien les possibilitats del mercat. L’anàlisi de les dades 

que farem a continuació mostrarà com el plantejament anterior 
és cert, però no generalitzat, ja que pocs segments del mercat 
es beneficien del canvi introduït per l’ús d’internet com a meca-
nisme de reclutament laboral.23

4. Qui utilitza aquests serveis?

A Espanya, internet continua sent un joc d’uns quants. Com es 
pot observar a la taula 2, només el 27,8% dels internautes fan 
cerca de feina en línia. La principal empresa estatal, i la que ges-
tiona més sol·licituds de feina, és Infojobs.net, amb una mica més 
de dos milions d’usuaris i un reach del 13,5%. Altres conegudes 
intermediàries, com Trabajar.com o Infoempleo.com, no arriben 
entre totes a la seva penetració de mercat.

21. Capelli (2000); Jansen  Capelli (2000); Jansen et al. (2005).
22. Autor (2001).  Autor (2001).
23.  Cañibano i Sainz (2008).

Classificació Portal Usuaris (en milers) Reach (%)
- Total Internet 14.906 100,0
- Cerca de feina en línia 4.151 27,8
1 INF�J�BS.NET 2.019 13,5
2 TRABAJAR.C�M 808 5,4
3 INF�EMPLE�.C�M 620 4,2
4 DEUST�F�RMACI�N.C�M 495 3,3
5 LAB�RIS.NET 398 2,7
6 TRABAJ�S.C�M 240 1,6
7 BUSCA�P�SICI�NES.C�M 228 1,5
8 INEM.ES 223 1,5
9 TR�VIT SPAIN J�BS 184 1,2

10 EXPANSI�NYEMPLE�.C�M 154 1,0
11 C�MPUTRABAJ� SITES 108 0,7
12 CURRANTES.C�M 104 0,7
13 RANDSTAD GR�UP 97 0,7
14 EDPF�RMACI�N.C�M 95 0,6
15 AZAFATASYPR�M�T�RAS.C�M 92 0,6

22 UGT.ES 75 0,5
23 M�NSTER 74 0,5

26 CANAL�P�SICI�NES.C�M 65 0,4
27 CAREERBUILDER LLC 64 0,4

Taula 2. Els 50 principals portals de cerca de feina a Espanya. Desembre 2007.
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Un altre tret que s’ha de destacar és la importància de por-
tals referents a oposicions, que tenen una incidència superior a 
pàgines com les de l’INEM, que, malgrat la seva modernització 
com a servei públic en xarxa, rep menys visites. Tampoc tenen 
més èxit les empreses de treball temporal. La primera que apa-
reix és Berstelmann, seguida molt de lluny pel portal d’Adecco. 
Sí que té més acceptació, en termes relatius, Michael Page, em-
presa d’ocupació dirigida a persones i companyies que requerei-

xen llocs de qualificació elevada, la qual cosa es relaciona amb 
les dades de les taules 4 i 5, que mostren els usuaris d’aquests 
portals més especialitzats.

Finalment, és interessant destacar el lloc relativament elevat 
del web d’ocupació del grup Inditex en aquest rànquing. Reflec-
teix l’intent de l’empresa de centralitzar la seva contractació 
mitjançant internet millorant la gestió dels recursos humans en 
un sector que, tradicionalment, ha estat poc sofisticat en aquesta 
àrea. Aquest tipus de comportament és típic d’empreses innova-
dores que maximitzen els avantatges de les TIC.24

Des de la perspectiva comparativa, les dades mostren com el 
perfil de l’usuari d’internet que acudeix més a aquestes vies de 
cerca de feina és el de la dona d’edat compresa entre els 25 i els 
34 anys, que ja treballa i que té estudis universitaris. Com més 
elevat és el nivell d’estudis i de renda de la persona que busca 
feina, més fa servir la xarxa.

Davant les dades exposades anteriorment, l’anàlisi de les da-
des de Nielsen per a usuaris que utilitzen els llocs web d’ocupació 
mostra que el percentatge de dones que busquen feina per in-
ternet és superior al dels homes en gairebé tots els rangs d’edat, 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de Nielsen-Net Ratings. S’entén per reach el percentatge d’usuaris d’internet del total de l’univers que utilitzen un servei determinat.

Classificació Portal Usuaris (en milers) Reach (%)
36 ADECC� 43 0,3

44 MICHAEL PAGE INTERNATI�NAL 32 0,2

48 TRABAJASTUR.C�M 25 0,2
49 INDITEXJ�BS.C�M 24 0,2
50 VENDED�RES.C�M 23 0,2

Taula 3. El perfil de la població i els usuaris d’internet a Espanya. 
2006.

Font: elaboració pròpia a partir del perfil sociodemogràfic dels internautes, Red.es (2007).

24.  Capelli (2001).

Cerca de feina
Grup d’edat Homes Dones Total

15-24 7,7% 9,9% 17,6%
25-34 13,0% 15,9% 28,9%
35-44 10,8% 10,3% 21,1%
45-54 8,4% 10,0% 18,4%
55+ 8,1% 5,9% 14,0%

Total 48,0% 52,0% 100,0%

Taula 4. La cerca de feina en línia a Espanya per trams d’edat. De-
sembre 2007.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de Nielsen-Net Ratings.

Total 
població

Internautes

Sexe
Homes 52,8% 49,9%
Dones 47,2% 50,1%

Edat

 16-24 14,0% 23,8%
 25-34 22,4% 31,1%
 35-44 21,1% 24,0%
 45-54 17,1% 14,4%
 55+ 25,3% 5,5%

Situació 
laboral

Treballant 58,3% 71,8%
Aturat 6,5% 6,3%
Estudiant 7,0% 12,9%
Mestresses de casa 12,3% 4,4%
Pensionista 13,5% 2,4%
Altres 2,3% 2,2%

Estudis

Analfabets 2,1% 0,0%
Primària 26,0% 7,1%
Secundària obligatòria 25,1% 20,5%
Batxillerat 19,8% 27,8%
FP Grau superior 9,1% 13,5%
Universitària 17,9% 31,0%
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excepte quan s’assoleixen els 55 anys. Aquest resultat és inte-
ressant i mostra, en el mercat de treball espanyol, una evolució 
contrària als resultats dels estudis per als Estats Units25 o per 
a Àustria.26 A causa del seu interès, més endavant analitzarem 
amb detall aquest resultat.

Les dades sobre educació i situació laboral de la taula 5 ens 
mostren que la utilització d’internet en la cerca de feina és ma-
jor com més elevat sigui el nivell de formació, i per sobre de la 
segmentació ja existent entre els internautes i la població, amb 
un resultat similar al d’altres anàlisis internacionals. D’aquesta 
manera, les persones que més acudeixen a aquest procés són 
les que tenen un nivell de formació superior al nivell obligatori 
(batxillerat i formació professional de grau superior) i, sobretot, 
aquelles persones amb estudis universitaris, que són les que uti-
litzen majoritàriament aquesta via de cerca de feina.

Desgraciadament, les dades de Nielsen no desglossen la situa-
ció laboral de les persones que busquen feina. Tanmateix, una 
investigació27 elaborada utilitzant dades de Red.es i de l’enquesta 
de població activa (EPA) demostra que, en el cas espanyol, les 
persones que busquen feina a la xarxa no coincideixen amb el 
perfil de persones aturades, llevat que busquin la seva primera 
feina. És a dir, que la major part de les persones que busquen 
feina a la xarxa són persones que acaben d’arribar al mercat la-
boral i que estan en situació de transició en el seu lloc actual. 
La tendència indica que, a mesura que la utilització d’aquest 
tipus de portals de cerca en línia de feina s’ampliï, la segmen-
tació anirà desapareixent i això en permetrà l’ús generalitzat. 
Un altre resultat és la major utilització d’internet per a la cerca 

de feina en persones de sectors d’activitat amb major intensitat 
en l’ús de les TIC, com, per exemple, l’enginyeria o les finances, 
cosa que també és coherent amb investigacions dutes a terme 
a escala internacional.28

Ja hem assenyalat que l’anàlisi de la cerca de feina per mitjà 
d’internet a Espanya presenta una important singularitat: un ma-
jor ús per part de les dones treballadores. Com podem observar 
al gràfic 3, la participació de les dones en aquest tipus de serveis 
és major que la dels homes en tots els trams d’edat, a excepció 
del superior (més de 55 anys). Aquest resultat, molt sorprenent 
si tenim en compte els resultats de la investigació internacional, 
que ens condueix en un sentit contrari,29 també es tradueix en 
una major utilització d’aquests serveis.

Com es pot observar al gràfic 5, la mitjana de visites fetes per 
les dones el mes de desembre de 2007 és bastant superior a la 
de les fetes pels homes en el mateix període. Aquesta diferència 
s’accentua en el tram d’edat comprès entre els 25 i els 34 anys, i 
a partir dels 55. Creiem que aquest fet és conseqüència dels trets 
característics i distintius en l’entrada en el mercat laboral per part 
de tots dos sexes. L’ús de la xarxa porta un component neutre 
incorporat. La importància de la primera impressió i el sentir-se 
acceptat són elements més rellevants en el caràcter femení.30

Una altra raó deriva de la discriminació que s’experimenta 
en relació amb el mercat de treball. El pes de responsabilitats 
familiars, pel que fa a l’atenció de la llar i els seus membres, tra-
dicionalment ha recaigut en la dona. Amb la seva incorporació 

Taula 5. El nivell educatiu en la cerca de feina en línia a Espanya. 
Desembre 2007.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de Nielsen-Net Ratings.

25. Kuhn i S�uterud (2000); Freeman (2002); Fountain (2005).  Kuhn i S�uterud (2000); Freeman (2002); Fountain (2005).
26. �eber i Mahringer (2008).  �eber i Mahringer (2008).
27. Cañibano i Sainz (2008).  Cañibano i Sainz (2008).
28. Kuhn i S�uterud (2000); �eber i Mahringer (2008).  Kuhn i S�uterud (2000); �eber i Mahringer (2008).
29. Fountain (2005).  Fountain (2005).
30. �illiams  �illiams et al. (1993).

Gràfic 3. Reach de la cerca de feina en línia a Espanya per sexe i 
edat. Desembre 2007.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de Nielsen-Net Ratings.

Nivell educatiu Percentatge

No universitària

Analfabets -
Primària 1,4%
Secundària obligatòria 13,5%
Batxillerat i FP G. Sup. 23,1%

Universitària

Parcial 20,4%
Diplomats 8,9%
Llicenciats 22,4%
Postgrau 10,3%
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cada vegada major en el mercat laboral, la cerca d’una feina que 
sigui pròxima al context que l’envolta i que s’ajusti a aquesta 
major implicació en la cura de la família, fa que la cerca sigui 
més exigent i que s’hi dediqui més temps.

En síntesi, la major utilització dels serveis d’ocupació en línia 
per part de les dones a Espanya podria ser el reflex de les dificul-
tats que tenen per a trobar la seva primera feina, i també d’una 
utilització menor respecte als homes dels instruments de col-
locació, a excepció de la relació directa amb l’empresa.31 Aquest 
comportament podria ser conseqüència de la manera d’establir 
interaccions, menys vinculades al que és laboral i més al que és 
afectiu en el cas de les dones que en el dels homes.32 

5. Conclusions

Els avantatges d’internet com a mètode eficaç per a trobar feina 
són evidents. D’una banda, elimina barreres físiques i afavoreix 
l’expansió global dels mercats. D’altra banda, també elimina je-
rarquies i dota els individus de major capacitat d’accés a la in-
formació i de mecanismes per a fer arribar informació a altres 
agents sense necessitat de la participació de mitjancers institu-
cionals. D’aquesta manera, es democratitza el procés de trobar 
feina; és més independent de les xarxes de contactes personals a 
les quals es tingui accés, i augmenta la capacitat del treballador 
com a referència en la feina.

Les maneres de contactar són diverses, s’utilitzin o no in-
termediaris. En qualsevol cas, es produeix una segmentació del 
mercat de treball, on els treballadors més ben formats i més 
joves utilitzen més internet, proporcionalment, per a trobar fei-
na que el treballador típic. S’espera que aquest resultat es vagi 
equilibrant a mesura que s’ampliïn els usos de la xarxa, encara 
que tot sembla indicar que hi haurà un biaix important cap a 
aquests perfils i cap als treballadors dels sectors més propers 
als usos de les TIC. L’ús de portals, com Infojobs.net, que actuen 
com a mitjancers entre l’empresa i el treballador, facilita la cerca 
de feina i redueix el temps destinat a això; a més, fa baixar els 
costos d’oportunitat.

Finalment, la nostra anàlisi indica que les dones utilitzen més 
la xarxa per a trobar la feina esperada. Això, que sembla ser molt 
particular del mercat de treball a Espanya, posa en relleu les difi-
cultats que les dones espanyoles tenen per a la seva inclusió en 
el mercat de treball per mitjà dels mecanismes tradicionals. En 
qualsevol cas, sembla difícil que, per si sola, internet pugui resol-
dre tots els problemes friccionals del mercat de treball espanyol, 
encara que, sens dubte, és de clara ajuda en alguns segments de 
la població, com les dones i els joves.
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Gràfic 4. Minuts per visita en portals de cerca de feina en línia a 
Espanya per sexe i edat. Desembre 2007.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de Nielsen-Net Ratings.
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Gràfic 5. Visites per mes en portals de cerca de feina en línia a 
Espanya per sexe i edat. Desembre 2007.
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