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El món del big data, l’univers de
l’allau de dades que les noves tec
nologies posen a la nostra dispo
sició i que, analitzades, permeten
generar més negoci, s’ha conver
tit en el nou paradigma de gestió.
Encara que, assenyalen els autors,
òbviament l’ús de les dades per
prendre decisions és una pràctica
habitual per a un directiu. Això sí,
apareixen termes nous per desig
narla i també nous sistemes tec
nològics que generen immenses
quantitats de dades i que perme
ten respostes en temps real, un fet
que suposa un gran avantatge
competitiu per a les organitzaci
ons. Aquest llibre intenta mostrar
a qualsevol directiu o emprene
dor en què el pot ajudar la gestió
de big data i quins són els paràme
tres principals a tenir en compte
per treballarhi.

El comportament microeconò
mic dels consumidors, de les em
preses, dels mercats i dels go
verns explicat de manera intel∙li
gible a qualsevol lector. Els
monopolis –i els seus costos soci
als–, la competència perfecta,
l’oligopoli, la teoria de jocs, els
béns públics i les externalitats
–els efectes que té l’acció d’un
agent econòmic sobre un altre i
que no és compensada, com quan
una empresa contamina locali
tats properes– i la seva possible
correcció són alguns dels aspec
tes que aborda aquest manual
juntament amb els costos de les
empreses, el comportament del
consumidor i les seves decisions
de compra: hi ha béns, anome
nats Giffen, que quan augmenta
la renda paradoxalment es con
sumeixen menys, com el pa.

L
p
a
b
P
l
l
a
m
q
p
q
n
t
g
n
e
l
e
t
b
m
n

