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Les fronteres entre el món real i
el digital s’han desdibuixat en
molts àmbits i també han afectat
el món de la distribució comerci-
al. Els consumidors busquen la
comoditat i l’experiència i entren
en contacte amb l’oferta a través
de canals tant digitals com físics,
a través de tecnologies diverses i
en qualsevolmoment. Unamulti-
plicitat de canals que complica el
negoci però que també ofereix
noves possibilitats de connexió i
de relació. Aquesta realitat omni-
canal és l’eix principal d’aquest
llibre col·lectiu en el qual s’abor-
den els aspectes més rellevants
perquè les empreses aconseguei-
xin competir amb èxit en aquest
nou entramat en què la clau prin-
cipal, assenyalen els autors, és
aconseguir una integració sense
fissures on/off.

Justo Barranco

Q
ui governa el
món? L’absència
d’un govern mun-
dial s’apunta amb
freqüència com la

causa de l’imparable canvi cli-
màtic o la monumental evasió
fiscal que desballesta els pres-
supostos de tants països. Els
Estat nació apareixen en
aquest dibuix com a estructu-
res caduques, incapaces de
dur a terme les seves velles
funcions en un món globalit-
zat governat per uns mercats
sense contrapès. Esclar que
també per a molts un govern
global seria sinònim de despo-
tisme i falta total de democrà-
cia. Pel professor de George-
town Josep Maria Colomer el
panorama és més complex: de
fet, diu, ja existeix aquest go-
vern global.
No un d’unitari, centralitzat

i sobirà, que ho tindria difícil
davant la quantitat de temes a
abordar: seguretat, estabilitat
financera, desenvolupament
econòmic, comerç, canvi cli-
màtic.... Però en aquests mo-
ments, raona l’economista i po-
litòleg al llibre El gobierno
mundial de los expertos, el siste-
ma del G-8 (EUA, Alemanya,
França, Gran Bretanya, Itàlia,
Japó, Canadà i la UE, perquè
Rússia ha estat exclosa des-
prés de l’annexió de Crimea) i
el seu segon cercle, el G-20, és
el més semblant a un govern
mundial que hagi existit mai.
I és que, destaca, el G-8, una

sisena part de la poblaciómun-
dial però la meitat del PIB glo-

bal –dos terços si s’hi compta to-
ta la UE–, ha establert un nou di-
rectori global amb una agenda
de temes sense límit alhora que
posa en pràctica demanera efec-
tiva les seves decisions mitjan-
çant els estats membre i organit-
zacions com la UE, l’FMI, el
Banc Mundial o l’Organització
Mundial del Comerç (OMC), els
líders del qual participen en les
reunions en la cimera.
Organismes ambdiferents fór-

mules de presa de decisions que

confien en experts no electes
que dissenyen les alternatives i
les decisions i construeixen polí-
tiques de consens basades en el
coneixement. Aquí són els orga-
nismes internacionals més sim-
ples, queproveeixen béns tan ne-
cessaris com els sistemes de me-
sures, a l’ONU, que va tenir com
a antecedent la fallida Societat
deNacions, que va intentar errò-
niament, diu l’autor, prendre de-
cisions per unanimitat, que va
contribuir al fracàs de la intensa

globalització d’inicis del segle
XX.En canvi l’ONU, amb fórmu-
lesmoltmés jeràrquiques, ha es-
tat més resistent, i amb el seu di-
rectori de grans potències ha evi-
tat una Tercera Guerra Mundi-
al. Encara que, afegeix, parado-
xalment l’FMI i el BancMundial
són molt poderosos perquè s’ho
vanmanegar per mantenir la se-
va independència funcional del
sistema de les Nacions Unides.
Gràcies a això, i als vots ponde-
rats pels quals Occident imposa

els seus presidents. No és es-
trany que en aquestsmoments la
Xina, en el seu ascens al poder,
estigui articulant un nou banc
global al qual s’estan apuntant
molts països europeus malgrat
l’enuig d’EUA.
A aquests organismes globals

diu Colomer, ja hi ha un govern
dels experts. Per prendre decisi-
ons sumen el coneixement a
l’aprenentatge i van ajustant les
polítiques, com va passar amb el
Consens de Washington, que va
ser revisat per reduir els costos
socials dels processos d’ajust es-
tructural als països pobres. Orga-
nitzacions amb uns presidents
que, encara que no se sotmeten a
eleccions competitives, tenen
importants controls, com els
que van portar a l’expulsió de
PaulWolfowitz del BancMundi-
al. Certament, no tot funciona
bé. Bé hi ha els límits dels tribu-
nals de justícia globals o la paràli-
si de l’OMC, però més paràlisi
veu avui en els estats. La seva
pèrdua de potència ha compor-
tat que els partits al poder per-
din les eleccions amb una fre-
qüència més alta que mai.
El més important, diu, és si les

fórmules imodels de presa de de-
cisions institucionals globals són
compatibles amb la democràcia.
Creu que sí. Perquè igual com es
va substituir la democràcia direc-
ta basada en la ciutat per la de-
mocràcia representativa basada
en l’Estat, al món globalitzat el
principi de democràcia reque-
reix noves fórmules.

LLIBRES m

Dan Roam, autor de l’exitós Tu
mundo en una servilleta, torna a
la càrrega amb un llibre que
promet ensenyar “tot el que ne-
cessites saber i fer perquè les te-
ves presentacions siguin memo-
rables”. Això és, com crear i ofe-
rir un informe, un discurs o una
història tan atractiva que el pú-
blic vulgui veure les coses a la
nostra manera. Les tres regles
per aconseguir-ho són, assenya-
la, dir la veritat –fet que provoca-
rà connexió amb el públic–, te-
nir una història –això aclarirà
conceptes complexos i farà ino-
blidables les idees– i tenir en
compte la vista: explicar la histò-
ria amb imatges perquè la ment
la segueixi, ja que el nostre cer-
vell dedica una proporció més
gran a la visió que a qualsevol al-
tra activitat.

Ungovernper almón
Colomer afirma que el G-8 és el més semblant a un govern global que ha existit mai

La neurociència adverteix –asse-
nyala Roger Dooley, creador del
blogNeuromarketing– que el 95%
dels nostres pensaments, emoci-
ons i aprenentatges es produeixen
abans que en siguem conscients,
però tot i això els grans esforços
delmàrqueting continuen concen-
trats en els missatges racionals
que apel·len només al 5% restant.
En aquest llibre Dooley explica
com funciona el cervell i com es
pot arribar a influir en la manera
com pensem. I ho fa a través de
cent consells. Des d’apel·lar als
cinc sentits fins a saber que el pa-
per té més pes que el que és digi-
tal. Des d’afegir nens a la publici-
tat fins a recompensar la fidelitat.
I des de recordar que la resposta
al client fa que canviï d’opinió fins
a saber que les primeres impressi-
ons sí que compten. De debò.
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