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Al cervell li agraden les llis-
tes. És una forma de pre-
sentar la informació supo-
sadament més efectiva per
a les nostres neurones, per
això no és d’estranyar que
un llibre sobre el neuro-
màrqueting s’inclini per
classificar. Cent formes de
convèncer i persuadir a
través del neuromàrque-
ting és el subtítol del llibre
Brainfluence de Roger
Dooley, conegut editor
d’un blog sobre el tema. El
llibre recull els darrers
avenços en aquest camp i
que apunten que el 95%
dels nostres pensaments,
emocions i aprenentatges
són previs a ser-ne cons-
cients. En canvi el màrque-
ting tradicional continua
concentrat a enviar mis-
satges a l’altre 5% del nos-
tre cervell.

Els cent consells que re-
cull el llibre estan adreçats
als professionals interes-

sats a saber com funciona el
cervell en temes com
l’elecció de productes, la
fixació de preus o la fidelit-
zació a una marca.

El lector agraeix el to amè
sobretot quan descriu els
avenços científics. Dooley
explica, per exemple, que
el cervell ens traeix en els
concursos: és molt receptiu
a la grandària del premi i
menys a la probabilitat de
guanyar-lo.

LECTURES

Cent consells
per entendre el
nostre cervell

BRAINFLUENCE
Roger Dooley
EMPRESA ACTIVA
18,50€

NOMENAMENTS

La divisió ibèrica del grup
alemany Grohe ha nome-
nat Javier González com a
nou responsable de finan-
ces. González assumia res-
ponsabilitats similars a
Cerba International.

Abertis ha nomenat res-
ponsable de compliment
Marta Casas, actual direc-
tora de l’assessoria jurídica
corporativa i vicesecretà-
ria general. Casas és llicen-
ciada en dret per la UAB i
ocupa diversos càrrecs
com a consellera en diver-
sos consells d’administra-
ció del grup.

Gino Micacchi assumeix la
vicepresidència de pro-
ducte de Softonic en la pri-
mera decisió presa pel nou
màxim responsable execu-
tiu de la companyia, Scott
Arpajian. Micacchi és lli-
cenciat en enginyeria de
telecomunicacions per la
Universitat Federico II de
Nàpols i té un MBA per la
SDA Bocconi School of Ma-
nagement de Milà.

Cap de finances de Grohe
Espanya

JAVIER GONZÁLEZ

Vicepresident de producte de
Softonic

GINO MICACCHI

Directora de compliment
d’Abertis

MARTA CASAS

El pròxim dia 1 abril 2015
entra en vigor el nou supò-
sit d’inversió del subjecte
en operacions de lliura-
ment de telèfons mòbils,
consoles de videojocs, or-
dinadors portàtils i tauletes
digitals, així com de lliura-
ment de plata, platí, pal·la-
di. Això significa que les
factures aniran sense IVA,
en determinats casos, que
tot seguit comento.

Per al cas de lliuraments
de mòbils, consoles de vi-
deojocs, ordinadors portà-
tils i tauletes digitals, la re-
gla d’inversió del subjecte
passiu es produirà quan (a)
l’empresari o professional
destinatari actuï en la seva
condició de revenedor
d’aquests béns, amb inde-
pendència de l’import del
lliurament; (b) o bé quan
l’empresari o professional
destinatari, no tenint
aquesta condició, adqui-
reixi aquests béns per un
import total en factura de
més de 10.000 euros, IVA
exclòs. L’empresari o pro-

fessional que actuï com a
revenedor haurà d’acredi-
tar al venedor la seva con-
dició mitjançant l’aporta-
ció d’un certificat específic
emès per hisenda. Per a ai-
xò, haurà de comunicar
prèviament, a través de la
declaració censal, la seva
condició de revenedor a
l’Administració tributària
al començament de l’acti-
vitat, o bé durant el mes de
novembre anterior a l’inici
de l’any natural en què hagi
de tenir efecte. No obstant
això, per a l’any 2015 la co-
municació podrà realitzar-
se fins al 31 de març
d’aquest any. I si no ets re-
venedor però tens la inten-
ció d’adquirir aquest tipus
de productes per valor su-
perior a 10.000 euros, lla-
vors has d’assegurar-te
que la factura que t’emetin
no porti repercutit l’IVA i
declarar adequadament
hisenda en el pròxim tri-
mestre, comunicant el to-
tal d’operacions d’aquest
tipus fetes en el període.

CONTESTA ORIOL LÓPEZ VILLENA
ECONOMISTA I AUDITOR DE COMPTES
ASSESSORIA ASFEM

MÒBILS, CONSOLES I TAULETES
CONSULTORI FISCAL

Porten IVA les
compres de
mòbils, consoles,

ordinadors o tauletes
fetes per un empresari o
professional?

Per a qualsevol empresa és
important que absoluta-
ment tots els seus membres
tinguin molt clar cap a on es
vol enfocar l’estratègia
empresarial, què volem
aconseguir i com ho volem
fer. La comunicació inter-
na se centra en el capital
humà de l’empresa per im-
plicar-lo en el projecte.
Crea un clima cordial i de
confiança que comportarà
menys absentisme i menys
conflictes, i genera més
creativitat i més propostes
per part de tots els em-
pleats. Tots i cadascun dels
membres que formen part
de l’organització se senti-
ran implicats i motivats en
el projecte empresarial, de
manera que els seus objec-
tius i els de l’empresa esta-
ran interrelacionats. En
comunicació interna la di-
recció és la que lidera els
canals i la informació que es
dóna als treballadors, te-
nint en compte que aquesta
ha de ser bidireccional, és a
dir, els directius han d’es-

tar disposats a rebre i valo-
rar la retroalimentació dels
membres de l’empresa.

Quins passos s’haurien de
seguir? En primer lloc, s’ha
de determinar la informa-
ció que tenim i quines són
les necessitats internes de
l’empresa. A banda, s’ha de
garantir l’accessibilitat de
la informació, formar les
persones que la gestiona-
ran i crear un pla de comu-
nicació interna. Aquest ha
de preveure les necessitats
informatives dels treballa-
dors, les estratègies que es
volen seguir, les accions
immediates i futures i els
canals pels quals es vehicu-
laran els missatges.

Sabem que la gestió no és
fàcil, per això el departa-
ment de comunicació de la
Pimec, amb el suport de la
DGPL del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya, posa a l’abast de
les pimes el servei Catem-
prèn de suport a la comu-
nicació empresarial en ca-
talà.

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ
DE LA PIMEC

Envieu les vostres preguntes
a l’adreça de correu:
redaccio@leconomic.cat

MILLORAR LA MOTIVACIÓ
CONSULTORI SOBRE GESTIÓ

Com puc implicar
els meus
treballadors

en l’empresa?

EINES

En el capitalisme, el siste-
ma econòmic que regeix el
món, pot estar la llavor de
la seva destrucció i de la
desaparició del món sencer
tal com el coneixem ac-
tualment. El canvi climàtic
és el senyal que ens envia el
planeta que o rectifiquem o
serà massa tard. La perio-
dista i autora de best sellers
Naomi Klein ha dedicat el
seu darrer llibre a aquest
tema. Amb anterioritat ha-
via dedicat les seves refle-
xions a temes com ara la
globalització, en No logo, i
l’austeritat, en La doctrina
del shock.

Klein critica que el mis-
satge actual sigui que la so-
lució està en el mateix mer-
cat perquè la condició hu-
mana és cobdiciosa i egois-
ta per fer front a aquest
desafiament. La periodista
considera que ha arribat el
moment de fer un cop a la
taula i agafar el problema

amb determinació perquè
en hi juguem el futur. “Ja
no n’hi ha prou amb can-
viar les bombetes. Ara cal
canviar el món, abans que
el món canviï tan dràstica-
ment que ens posi en perill
a tots. O saltem o ens en-
fonsem”, diu.

L’autora pronostica un
canvi de to en els movi-
ments de protesta pel canvi
climàtic i que serà el motor
del canvi.

LECTURES

El capitalisme,
l’enemic
del clima

AIXÒ HO CANVIA TOT
Naomi Klein
EMPÚRIES
24€
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