PERE BRACHFIELD
Pere Brachfield és l'únic morosòleg existent a Espanya i està considerat com
un dels majors especialistes a escala mundial en recobrament d'impagats i
lluita contra la morositat . És professor titular de Credit Management a l'Escola
d'Administració d'Empreses EAE , i director del Centre d'Estudis de
Morosologia d'EAE Business School . També és professor del CEF , Centre
d'Estudis Financers i col · labora com a docent en diverses universitats
espanyoles
entre
elles
la
Universitat
Camilo
José
Cela
.
Al març 2013 ha estat nomenat director d'Estudis de la PMCM ( Plataforma
Multisectorial contra la Morositat ) que agrupa entitats estatals , autonòmiques i
sectorials , les quals representen prop d'1 milió d'empreses -amb una xifra de
negoci pròxima als 150.000 milions d'euros- i que donen feina a més de 4,5
milions de treballadors i autònoms . Així mateix, la PMcM té reconeguda en la
pròpia Llei 15/ 2010 la seva legitimació activa en aquest àmbit .
Articulista i col · laborador periodístic, Brachfield ha publicat més de 400 articles
en diversos països sobre temes relacionats amb la morositat, la gestió del
crèdit, el cobrament de deutes i la reclamació d'impagaments. Així mateix, és
director de la Revista professional CFO News en espanyol, especialitzada en
Credit, Cash and Collection Management. Entre les seves obres publicades
destaquen els seus llibres: La lluita contra la morositat, Jaque a los impagados,
Recobrar Impagats i Negociar amb morosos, Com Vendre a Crèdit i Cobrar
sense Contratemps, Memòries d'un Caçador de Morosos, Cobrament
d'Impagats i negociació amb deutors, Gestió del crèdit, La nova legislació
contra la morositat descodificada i Instruments per a la Gestió i Cobrament
d'Impagats.
En el mes de novembre 2013 ha sortit el seu darrer llibre: “Análisis del
moroso profesional” i el dia 16 de desembre de 2013 es va fer la seva
presentació oficial on entre d’altres personalitats els Professors Gay de
Liébana, Gonzalo Bernardos, etc. varen elogiar el contingut d’aquest darrer
llibre mitjançant twits a les xarxes;
@oriolamat: "gracias a @PereBrachfield por esta tarea tan importante contra
la#morosidad"

@ramonrocaribo:
#plazosdepago

"@PereBrachfield

es

el

pionero

de

la

#morosidad"

Gonzalo Bernardos: "solo hay un experto en #morosidad en este país y este es
@PereBrachfield"
Gonzalo

Bernardos:

"@PereBrachfield

debería

crear

escuela"

Gonzalo Bernardos: "Que las empresas y las administraciones sigan tus
herramientas"@PereBrachfield
José M. Gay de Liébana: "morosólogo no hay mas que uno; @PereBrachfield"
Gay de Liébana: "a @PereBrachfield tendríamos que aprovecharlo mas"

