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El shopper marqueting és una no-
va disciplina que ja ha entrat a
formar part del llenguatge quoti-
dià de gran part dels professio-
nals del ram i que aborda el màr-
queting dirigit al comprador en
el punt de venda. Aquest llibre és
un recopilatori d’articles escrits
per 34 experts internacionals en
aquesta matèria que està aconse-
guint any rere any inversions crei-
xents, superant fins i tot als aug-
ments de la publicitat a internet.
El shopper marqueting investiga
les iniciatives de màrqueting que
van dirigides a les persones que
entren a tafanejar o comprar a
les botigues i a les quals es pot in-
fluir en les seves decisions de
compra definitives. Al cap i a la
fi, asseguren, el 70% de les nos-
tres eleccions de marca es fan en
el punt de venda.

Justo Barranco

A
l llarg de la història,
els ordres internacio-
nals s’han basat en
un recurs energètic.
El carbó i el vapor

van ser la base de la pax britan-
nica. Quan va sorgir la pax ame-
ricana, ho va fer sobre el petro-
li, el gas i l’energia nuclear. I
avui els xinesos inverteixen
amb força en energies renova-
bles per crear la pax sinica, ex-
plica Mohan Malik, professor
del centre Àsia-Pacífic de Se-
guretat a Honolulu.
Malik, que recorda que la se-

guretat nacional i la geologia
estan tan relacionades que la
majoria de guerres del segle
XXes poden veure sota el pris-
ma de conflictes energètics, és
l’encarregat d’obrir el nou nú-
mero de la revista Vanguardia
Dossier, dedicat íntegrament
al fascinantmón deLa geopolí-
tica de l’energia.
Un univers amb una llarga

història però, sobretot, amb un
present vibrant. No és estrany
que l’especialista Thierry Bros
afirmi en un altre article de la
revista que l’energia és un ne-
goci cada vegada més incert. I
sorprenent. Perquè just quan
els EUA apareixien com una
potència en declivi, gràcies a la
revolució del fracking per ex-
treure les seves enormes reser-
ves de gas i petroli d’esquist es-
tà a punt de recuperar l’autosu-
ficiència energètica. De fet, el
fort pessimismeque es respira-
va a tot el món en el camp de
l’energia abans de l’actual gran
recessió ha estat substituït per

un auge energètic que ha doble-
gat els pessimistes.
La qüestió és que la recobrada

autosuficiència energètica dels
Estats Units –que els podrien
tornar a portar a ser el primer
productor mundial de petroli el
2017 i a ser exportadors nets de
gas i petroli a partir del 2025–,
complementada amb les sorres
bituminoses del Canadà i suma-
da al petroli descobert pel Brasil
sota llits salins i el gas natural
australià, podria transformar el
panorama geoestratègic global.
No és cap secret que la política
exterior dels EUA s’ha regit pel

petroli, recorda el professor Mi-
chael Klare en un altre assaig de
Vanguardia Dossier, d’ençà que
la seva producció va començar a
disminuir el 1970. Això va obli-
gar el país amantenir lligams es-
trets amb els líders dels països
productors de petroli i a l’ús de
la força militar per protegir-ne
el subministrament.
En canvi, en el nou escenari

els Estats Units podrien contro-
lar, mitjançant les seves pròpies
exportacions, els preus de
l’OPEP i les amenaces energèti-
ques russes. De retruc, això be-
neficiarà els més àvids consumi-

dors de petroli, els xinesos, que
fa temps que intenten assegu-
rar-se’n l’estabilitat de subminis-
trament desenvolupant fins i tot
operacions paramilitars acosta-
des als actes de guerra per bus-
car recursos als llits dels mars
Oriental i Meridional de la Xina,
que pretenen convertir en un
llac xinès.
La Xina, a més, podria omplir

el buit com a soci segur per als
països de l’Orient Mitjà. De fet,
al ritme actual l’armada xinesa
superarà en nombre de vaixells
la nord-americana d’aquí una dè-
cada. Però els EUA continuaran

mantenint un interès geopolític
en la zona encara que el seu inte-
rès pel petroli disminueixi.
Un cas ben diferent és el d’Eu-

ropa. La geopolítica del gas po-
dria reforçar el domini de Rús-
sia sobre el continent si la quota
de mercat de Gazprom creix per
sobre del 30%. Europa, diu
Thierry Bros, necessita una revi-
sió de la realitat. La idea del gas
com a producte barat i assequi-
ble que podria ser el combusti-
ble de transició per a l’estratègia
europea del canvi climàtic ha es-
tat errònia. Després de la crisi
d’Ucraïna, és més difícil que Eu-
ropa s’oposi al fracking, sobretot
amb una factura energètica ex-
terna demilmilions de dòlars di-
aris. Els debats al si de la UE ja
són intensos, assenyala Richard
Youngs, de l’institut Carnegie
Europe, i haurien de crear una
estratègia unida sobre seguretat
energètica... i mantenir-la quan
s’hagi acabat la crisi russa.
Sobretot en un panorama al

qual s’afegeixen de seguida més
interrogants: el catedràticMaria-
no Marzo analitza les possi-
bilitats reals dels recursos de
l’Àrtic; Sharon Squassoni revisa
la nova energia nuclear i adver-
teix que continuarà en el nostre
mix energètic; i Stephan Singer
repassa el creixement imparable
de les energies renovables, unes
renovables que James Leaton,
en l’article que tanca elVanguar-
dia Dossier, recorda que poden
oferir sistemes descentralitzats
d’energia per a una quantitat
creixent de comunitats i re-
gions, fer-les menys dependents
de l’exterior i assuavir el canvi
climàtic.
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Del ja desaparegut autor del su-
pervendes mundial Els 7 hàbits
de la gent altament efectiva –els
set hàbits consisteixen, segons ex-
plicava, en ser proactiu, comen-
çar ambuna finalitat enment, po-
sar primer el primer, pensar gua-
nyar-guanyar, buscar primer en-
tendre i després ser entès, siner-
gitzar i esmolar la serra– arriba
ara aquest quadern de treball, un
complement que ofereix exerci-
cis pràctics, permet prendre no-
tes, puntuar-se en autoavaluaci-
ons i respondre a preguntes so-
bre les idees del llibre principal
de Covey. Al Cuaderno de trabajo
s’incita a repassar els paradigmes
sota els quals ensmovem i a valo-
rar el nostre seguiment dels hà-
bits que proposa Covey per acon-
seguir guanyar fortalesa emocio-
nal i autodisciplina.

Elnouordrede l’energia
‘Vanguardia Dossier’ analitza els enormes canvis que sacsegen elmapa energètic global

L’autor d’aquest llibre confessa
que el 9 demaig de l’any 2005, en
començar a impartir una confe-
rència en unes jornades d’orienta-
ció laboral a la universitat, va des-
cobrir que tenia una empresa se-
creta i que hi portava treballant
sense saber-ho des de feia molts
anys. Va decidir d’explicar-ho al
públic, que el vamirar desconcer-
tat. Però reunint serenitat va in-
tentar transmetre’ls el que sen-
tia: que tots tenim un projecte
personal ocult, ignorat i separat
de la vista dels altres que lamajo-
ria de cops és un secret per a no-
saltresmateixos. Descobrir-lo, as-
senyala, ésmés fàcil del que sem-
bla, i en aquest llibre dóna pistes
per aconseguir-ho i idees pràcti-
ques per desenvolupar els projec-
tes personals i professionals
d’una manera diferent.
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