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RESUM 

 

Aquest treball proposa una discussió sobre l’efectivitat de la ges- 
tió dels riscos des d’un punt de vista pràctic. Se centra en diversos 
aspectes de risc que a vegades poden semblar defugits en les pràcti- 
ques habituals; incloent-hi reflexions a partir d’observacions directes 
en les funcions comercials, operacions, innovació i compliance. Fi- 
nalment, s’analitzen els impactes de la digitalització i la consideració 
de teories sobre els capitals no financers. 

 

Classificació JEL: G32, M41, M42. 
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ABSTRACT 

 

This paper proposes a debate on the effectiveness of risk man- 
agement from a practical point of view. It focuses on several aspects 
of risk that seem to be overlooked in the usual practices of risk man- 
agement, including reflections based on observations in commercial 
functions, operations, innovation and compliance. Finally, it analyses 
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the impacts of digitization and the consideration of theories on non-fi- 
nancial capitals. 
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1. Introducció 

 
El COSO Framework (COSO - Committee of Sponsoring Organiza- 

tions of the Treadway Commission, 2017) actualitzat l’any 2017 ressalta la 

importància de considerar el risc tant en el procés de desplegament de l’es- 
tratègia com en la gestió de l’acompliment. El model apunta a anar més en- 
llà d’un departament de riscos, i fins i tot, més enllà del control intern; i ha 

d’entendre’s com una guia per integrar la gestió de riscos orientada a la con- 
secució de beneficis i oportunitats, fer més eficient l’ús dels recursos i mi- 
llorar, en definitiva, la resiliència empresarial. 

No obstant això, a la pràctica, moltes organitzacions comencen amb un 
disseny apropiat d’aquests elements i després d’un genuí exercici teòric, els 
temes de fons comencen a perdre’s en rutines que no s’orienten gaire a la 
consecució de les categories fonamentals definides en el Framework. En 
efecte, en entitats més petites, veiem que l’aplicació dels controls sembla 
que són, sovint, meres rutines normatives que poc tenen a veure amb aquest 
esperit de protecció del valor dels avantatges competitius de l’organització, 

i es converteixen en costos de transacció que imposen més aviat un trastorn 
que un enfortiment dels avantatges. 

El progressiu adveniment de processos provinents de regulacions i 
pràctiques de negocis d’arrel anglosaxona a Espanya ha generat mecanis- 
mes com el Compliance Penal, entre altres noves disciplines que apareixen 
com a resultat de la transposició de la legislació europea a la legislació local, 
com els mecanismes originats pel reglament europeu de protecció de dades i 
la seva conseqüent modificació en l’ordenament legal espanyol. Si bé al- 
guns conferenciants ho veuen com un avenç cultural sobre institucions que 
en el continent tenien altres característiques de base jurídica diferent, també 
pot considerar-se una evolució natural d’un món que es torna més complex i 
interdependent. 
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Com a resultat d’aquest fenomen, observem que la pràctica de «com- 
pletar l’expedient» és impròpia d’un món tan complex com el descrit. Una 

cultura d’efectivitat no es pot aconseguir mitjançant la incorporació d’una 

sèrie de processos mecànics de gestió que no agreguen valor en si mateixos 
si no estan ben dissenyats, d’una banda, i per l’altra, és probable que totes 

aquestes «litúrgies» de control i compliment no s’apliquin als canvis reals 

que estan afectant les indústries, producte de la disrupció tecnològica per la 
qual estem travessant. 

En aquest document oferim una discussió sobre aquests aspectes des 
d’un punt de vista de l’anàlisi del fenomen a través de casos que hem obser- 
vat en la pràctica. També suggerim una atenció més gran sobre diversos as- 
pectes de risc que semblen defugits en les pràctiques mecàniques de la ges- 
tió del risc. La nostra anàlisi inclou unes reflexions a partir d’observacions 

empíriques en les funcions comercials, operacions, innovació i compliance. 
Finalment, s’analitzen els impactes de la digitalització i la consideració dels 
capitals no financers en general. 

 
 

2. La gestió del risc comercial 
 

Un dels aspectes clau en l’avaluació dels riscos, considerada per tots 

els models i en particular pel COSO Framework, és la identificació dels ris- 
cos associats a la consecució dels objectius. L’escenari de negocis actual 
posseeix una sèrie de característiques que presenten importants desafia- 
ments a la gestió comercial. Probablement per l’experiència i formació dels 
usuaris dels models de risc, s’ha posat habitualment un gran accent en el 

control dels aspectes relacionats amb l’impacte en els comptes anuals i els 

potencials impactes que això genera en la informació que arriba a l’accio- 
nista. Aquest aspecte s’ha vist reforçat per la tasca dels auditors externs, que 
han d’avaluar la fortalesa dels sistemes interns de control, la qual cosa ha 

generat com a resultat una ubicació de recursos que pot, en molts casos, re- 
sultar asimètrica o almenys no enfocada en els grans riscos. 

Entre els casos en els quals hem de prestar especial atenció a l’avalua- 
ció dels riscos comercials podem citar: 

 
• Les companyies de recent creació, el creixement de les quals i la rela- 

ció amb els inversors es basa principalment en expectatives de com- 
portament dels consumidors i mercats. Actualment, un gran cabal d’in- 
versions s’orienta a inversions en la nova economia (Kelly, 1999). 
Utilitzem aquí el concepte de nova economia per donar una definició 
àmplia a aspectes com la incorporació de tecnologies de la informa- 
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ció, la digitalització, els negocis inclusius i d’impacte i els negocis 

associats amb la reducció d’emissions o els efectes del canvi climàtic, 
per exemple. 
Aquest col·lectiu d’empreses fonamenta la seva valoració principal- 
ment en una sèrie d’actius intangibles i perspectives futures que re- 
quereixen una especial comprensió de les variables que afecten l’evo- 
lució dels mercats, conjuntament amb una comprensió de les bases 
tecnològiques en les quals es basen les hipòtesis. En general, la nostra 
experiència ens mostra que els mecanismes per a l’avaluació de les 

hipòtesis, que requereixen una gran inversió en recerca de mercats i 
metodologies per comprendre els fenòmens associats, es redueix so- 
vint a asseveracions i manifestacions que limiten el rigor de les con- 
clusions, els efectes de les quals poden ser de consideració. 

• Les companyies que provenen d’escenaris postcrisi, l’acompliment 

passat dels quals no té necessàriament una correlació amb el seu 
acompliment futur. Hem observat que en molts plans de negocis que 
fonamenten inversions considerables, es presenten hipòtesis basades 
en la consecució de rendiments precrisi. Aquesta hipòtesi en general 
se soluciona com a argument per demostrar que, en el passat, l’orga- 
nització va ser capaç de generar beneficis i complir objectius, la qual 
cosa a la llum dels canvis en l’ecosistema empresarial mundial no 
necessàriament és un argument fort. En molts casos una eficient 
planificació amb base zero (Amat Salas, 2000) té més sentit pràctic  
i pot donar millors arguments sobre l’existència d’un ambient de 
control. 

• Finalment, les companyies que basen el seu acompliment en l’explo- 
tació directa o indirecta d’un recurs natural (Del Giudice, 2017). 

Existeixen clars senyals que disrupcions en els sistemes ambientals 
estan generant preus i externalitats sobre béns que en el passat eren 
gratuïts, com l’aigua, el sòl, la salut de la població o altres elements. 
L’existència en diversos sectors d’un preu per al carboni té un gran 

impacte en la valoració d’algunes companyies, i pot ser suficient per 

determinar el compliment, o no, d’objectius estratègics d’alt nivell. 
 

No menys important, i associat a tots els casos anteriors, és el fet que, 
malgrat la incessant activitat d’intervenció política en el comerç mundial, la 
globalització com a fenomen de comerç sembla irreversible, per la qual cosa 
moltes de les variables de funcionament operacional, i en particular comer- 
cial, no són habitualment corregides per factors que tinguin en compte «que 
les coses es mouen». En altres paraules, si sabem que les externalitats apu- 
gen gradualment els preus d’alguns béns associats al capital natural, si sa- 
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bem que el comerç mundial imposa una pressió a la baixa dels preus de les 
mercaderies per una competència més gran, o si considerem que l’augment 

dels fluxos migratoris de professionals qualificats ja no representa una ri- 
quesa específica d’un país particular, molts dels fonaments econòmics que 

hi ha al darrere dels processos de control de les activitats comercials poden 
estar caient en obsolescència. 

En els exemples que hem analitzat, la nostra observació és que els pro- 
cessos per al control d’aquestes activitats tenen a veure amb la raonabilitat 

respecte de l’acompliment històric, la recerca d’outliers en els preus de ven- 
da i els volums de venda per canals, generalment amb una perspectiva de 
detecció de frau. No obstant això, en general es pot veure la falta de focus en 
la verificació de les participacions de mercat, el comportament esperat dels 
preus i la solidesa de la recerca de mercat que fonamenti les premisses de 
projeccions i pressupostos. 

 
 

2.1. Per què no controlem adequadament el risc comercial 
 

La referència al risc comercial és, sens dubte, un aspecte no trivial. En 
general, la pràctica de gestió dels riscos no té una estreta relació amb els 
processos fenomenològics que caracteritzen la comercialització. En altres 
paraules, com que la comercialització és un procés principalment de desco- 
briment i experimentació, presenta unes bases epistemològiques diferents 
de les teories que distingeixen la gestió del risc, caracteritzada per l’estadís- 
tica i l’ús de proves d’hipòtesis per analitzar fenòmens. Aquesta distància 

entre totes dues disciplines és, probablement, una de les causes per les quals 
a la pràctica veiem que els processos d’anàlisis de risc en els processos co- 
mercials solen presentar febleses, tant en l’aspecte racional per a l’estimació 

de les oportunitats de negocis (projeccions, volums de mercat, conductes del 
consumidor) com en l’assegurament de la generació de negocis. 

En aquest punt, de la nostra anàlisi pràctica veiem una clara diferencia- 
ció entre els enfocaments per a companyies que venen els seus productes 
directament al consumidor o BtC (business to consumer) i aquelles que ho 
fan a través de vendes industrials o BtB (business to business). Amb aquesta 
distinció, observem també les febleses que trobem a la pràctica. 

En el cas de les empreses BtC, el patró que hem vist repetir-se és el del 
pobre ús de la inferència estadística, ja sigui des de la qualitat de les dades 
que hi ha en els sistemes d’informació com des del coneixement de l’esta- 
dística en si mateixa per generar hipòtesis. En el pla de la qualitat de les da- 
des, encara veiem que, comparativament amb altres països desenvolupats, 
l’actualització dels sistemes d’obtenció de les dades presenta dificultats per 
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la baixa integració dels sistemes i els encara incipients nivells de digitalitza- 
ció dels processos d’experiència de l’usuari. Sumat a això, en els casos en 

què la informació se’ns presenta d’una manera acceptable, hi ha serioses 

dificultats en els executius per a la comprensió de la inferència estadística. 
És freqüent l’anàlisi i presa de decisions que es basen en mesures de tendèn- 
cia central (mitjanes aritmètiques, per exemple) que deixen de costat la pre- 
sència de cues de distribució pesades en l’anàlisi. No obstant això, quan en 

l’anàlisi de negocis els directius són exposats a presentacions d’informació 

d’una manera més ferma (distribucions de probabilitat, per exemple), les 
reaccions són positives, la qual cosa obre un interessant panorama per a la 
millora en la presa de decisions fonamentada no solament en una adopció de 
la tecnologia, sinó en una simplificació dels conceptes estadístics més com- 
plexos (com dèiem, per exemple, la diferència entre una distribució amb 
cues pesades respecte d’una que no les presenta) que permeten les eines de 

visualització. 
Quan anem a l’anàlisi dels casos BtB, la comercialització és un procés 

que consta de diferents passos al llarg d’una seqüència que va des del conei- 
xement de la marca i segueix per la confiança, la venda i la fidelització, i que 
constitueix l’experiència del client. Si bé les etapes podran canviar segons 

l’autor, és evident que el mesurament de l’eficiència en els diferents estats 

del procés de venda presenta diferents formes de mesurament. En altres pa- 
raules, per mesurar el coneixement d’una marca hi haurà unes eines, mentre 
que, per mesurar el grau de fidelització, unes altres. Aquesta afirmació pot 
ser trivial, però no implica que les organitzacions tinguin mètriques eficaces 
per mesurar la seva pròpia eficiència en cadascuna d’aquestes etapes del ci- 
cle comercial. Si bé hem vist que algunes organitzacions utilitzen sovint 
com a referència la taxa de conversió d’un estat al següent –el que pot ser 
una mètrica útil– és menys freqüent trobar que aquestes taxes es comparin 
amb informació de mercat (que és proveïda pels fabricants dels CRM de 
primer nivell – CRM: customer relationship management). 

 

3. Les operacions 
 

Un altre dels aspectes que hem observat que s’ignoren en alguns pro- 
grames de gestió del risc empresarial (ERM) és la relació entre el que passa 
en operacions i els seus impactes financers. Les disciplines de gestió d’ope- 
racions, profundament desenvolupades en els vuitanta amb els desenvolu- 
paments teòrics i pràctics de la manufactura japonesa, van generar grans 
impactes globals en la producció de qualitat, l’increment de la productivitat 
i la millora de les condicions de treball a partir d’intervencions en la forma 
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de treball que superaven els paradigmes generats en les línies de produc- 
ció de temps del fordisme i el taylorisme als Estats Units. No obstant això, 
moltes vegades s’omet el fet que la implementació d’aquestes disciplines 

comporta com a millora en la gestió financera aconseguir un elevat grau de 
control sobre el fons de maniobra. En la nostra experiència a les aules, hem 
observat que ensenyar a un alumne d’enginyeria el comportament del fons 

de maniobra i els seus impactes en la planificació financera té efectes posi- 
tius en com s’administren les activitats logístiques. Aquest exemple senzill 

ens permet explicar com un esforç per desenvolupar el pensament integrat 
(Adams, 2017) és un element clau per aconseguir uns objectius. No obstant 
això, hem de dir que no hem vist casos que explícitament incloguin aspectes 
de pensament integrat com una variable que cal analitzar en un programa de 
control. 

Conèixer com es treballa en les operacions i permetre conèixer el per- 
sonal d’operacions, els efectes en la valoració i els resultats de les seves ac- 
cions és un element clau, no només per al compliment d’objectius, sinó que 
a més suporta un dels elements pivotals de l’ambient de control del COSO 

Framework, que és la competència de les persones que s’encarreguen del 

compliment d’objectius. 
Un altre dels elements interessants que cal explorar en les operacions 

és el relacionat amb els objectius del control. Els processos de control i audi- 
toria interns busquen l’eliminació dels problemes mitjançant l’eliminació, 

mitigació o reducció dels riscos. No obstant això, l’experiència en opera- 
cions ens diu que el conflicte, sigui relacionat amb persones o sistemes, és 
un element inevitable de l’organització i, en efecte, és un element positiu, ja 
que constitueix un senyal que avança cap a problemàtiques més complexes i 
aprèn pel camí (Gall, 2018). 

Per aquest motiu, en lloc de «comptar troballes» o «buscar deficiències 
en l’ambient del control», un procés de control complet hauria a més d’ava- 
luar la capacitat de resoldre els problemes. En altres paraules, l’absència de 
problemes o desviaments pot ser un indicador d’inactivitat. En una empresa 
que va acabar amb seriosos problemes financers, observem que el procés 
d’auditoria interna no trobava desviacions per una senzilla raó: l’empresa no 
estava assumint riscos comercials, i en un procés d’aparent funcionament 
estabilitzat, baix conflicte i repetibilitat, l’equip de gestió no era capaç d’ob- 
servar com els competidors més petits estaven desplegant activitats de recer- 
ca i desenvolupament juntament amb una agressiva experimentació comer- 
cial que va acabar deixant-los fora del mercat i amb molt poques possibilitats 
de posar-se al dia. 
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3.1. Integració amb sistemes Lean per aconseguir un lean 
risk management 

En algunes organitzacions el propòsit de Lean o excel·lència opera- 
cional està prou arrelat per aconseguir unes millores operatives substanti- 
ves. Però fins i tot en companyies la filosofia de les quals està alineada 
amb aquests principis hem observat processos de gestió dels riscos buro- 
cràtics i inefectius, a causa dels mateixos aspectes d’estandardització de 

controls que anem assenyalant. Sembla com si els tipus de controls no po- 
guessin qüestionar-se o fer-se més eficients, per la qual cosa tot el procés 
de millora contínua associat a tècniques Lean o Sis Sigma no pogués apli- 
car-se per a una reducció progressiva dels controls a mesura que els pro- 
cessos es van fent més eficaços o de confiança. D’alguna manera, així com 

la filosofia Lean proposa oblidar el concepte de «sempre ho hem fet així», 
alguns procediments de gestió dels riscos i en particular certs processos 
d’auditoria interna no són subjecte de les intervencions associades a la mi- 
llora contínua. 

Com ressaltem al llarg d’aquest treball, la integració dels diferents sis- 
temes de gestió és un imperatiu estratègic per a les organitzacions, no només 
per reduir els nivells de burocràcia sinó per comprovar la inexistència de 
punts cecs de control que queden en els buits que es donen entre els diferents 
sistemes de control i gestió. 

 

4. La innovació i la gestió dels riscos 
 

La dependència de l’èxit estratègic en els fets futurs no és exclusiva del 
domini de les startups o empreses de recent creació. En efecte, totes les em- 
preses depenen de fets futurs i hem vist durant la crisi de 2008 en casos com 
el de Lehmann Brothers que el concepte de too big to fall (massa gran per 
caure) és cada vegada més feble. 

Aquesta evidència ens indica que, en la majoria de les indústries, la in- 
novació no és una moda o un tema interessant del qual parlar sinó un dels 
aspectes de risc més importants. Segons McKinsey (Jacques Bughin, 2017), 
l’efecte de no innovar representa un risc de caiguda de vendes del 12% de 
mitjana en la majoria de les indústries en països desenvolupats. Una innova- 
ció tardana no aconsegueix compensar la caiguda, ja que els altres actors del 
mercat continuaran innovant en estadis més avançats si han tingut l’opor- 
tunitat de començar abans. És per aquesta raó que és tan important que les 
organitzacions tinguin un estricte control sobre les seves activitats d’inno- 
vació. Si una innovació en una empresa no és capaç de generar l’efecte de 
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compensació de la capacitat de mercat perduda per l’avenç tecnològic, els 

negocis perduts poden acabar erosionant la capacitat d’inversió i desenvolu- 
pament dels nous negocis. 

La nostra reflexió és, a partir de la nostra experiència pràctica, que fins 
i tot en organitzacions d’un nivell d’innovació elevat, resulta bastant difícil 

veure la innovació associada al control intern, més enllà d’uns controls asso- 
ciats a l’activació d’activitats d’R+D. En efecte, la decisió de l’activació o 

no d’activitats d’R+D sovint es basa en criteris argumentatius que no respo- 
nen a una política expressa associada al control de gestió, i que els resultats 
de l’R+D presenten unes dificultats per reflectir en la comptabilitat criteris 
homogenis fins i tot dins d’una mateixa indústria. Per exemple, un indicador 
de l’eficiència de les activitats d’innovació ens obligaria a reduir dotacions 

d’actiu en R+D si es preveu que el procés d’innovació té una efectivitat dife- 
rent de la planejada. No obstant això, aquest aspecte poques vegades acaba 
documentat de manera apropiada i considerant les múltiples variants possi- 
bles en els procediments de comptabilitat o de control de la gestió dels ris- 
cos empresarials (ERM). 

 

4.1. Quan la innovació fa inefectiu el control 
 

En un cas recent, ens va tocar presenciar l’exposició sobre una eina 
implementada per un auditor intern que mostrava una sèrie d’anàlisis que 
permetien una gran quantitat de decisions associades al reconeixement de 
vendes i a l’antiguitat d’una cartera. La presentació de les dades, obtingudes 
mitjançant tècniques de data mining i data scraping, resultava sorprenent 
per al departament financer i el comitè d’auditoria, que es trobava davant 
d’una informació que millorava substancialment la qualitat de les decisions 
sobre carteres i reconeixement de vendes. 

Convençuts dels avantatges que oferia la nova eina i decidits a fer-hi 
una inversió addicional, es van convocar els responsables de la funció co- 
mercial per observar els resultats. Després de l’exposició, pràcticament la 

mateixa presentació inicial, el director comercial es va mostrar sorprès, no 
per l’efectivitat de la informació sinó per la quantitat d’errors i la falta de 

profunditat de l’anàlisi. Va connectar el seu ordinador a la pantalla i va co- 
mençar a mostrar dades extretes amb una eina similar, que, emprant alguns 
programes realitzats pel seu equip, permetia una profunditat més gran per 
explorar les causes d’algunes troballes que mostrava l’equip d’auditoria in- 
terna. En efecte, aquesta informació era alhora compartida amb l’equip de 

logística, que tenia una bateria d’analítics similar per poder coordinar els 
esforços amb la força de vendes. 
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Aquest fet ens va generar una reflexió clau en l’àmbit de la planificació 
dels riscos: l’ús de les tecnologies ha de ser planificat en paral·lel a l’estratè- 
gia. En el nostre exemple, aquesta empresa podria haver estalviat temps i 
recursos a basar el seu procés de control en el sistema emprat per l’àrea co- 
mercial. A més, el fet de no haver tingut en compte els processos desenvolu- 
pats per les àrees operatives, les conclusions de l’aplicació de la tecnologia 

sense involucrar les àrees adequades podrien haver generat decisions ina- 
propiades. En efecte, l’àrea comercial tenia en la seva agenda la implemen- 
tació de blockchain per evitar possibles alteracions de registres, la qual cosa 
donaria al sistema la transparència i confiança suficient per prescindir d’un 

sistema de control manual o digital, ja que la mateixa tecnologia implemen- 
taria el control en el moment del registre. 

 
 

5. La gestió dels riscos i compliance 
 

Durant els últims dos anys hem estat testimonis de grans confusions 
corporatives com a resultat de l’allau reguladora provinent de diferents òr- 
gans i nivells d’estaments nacionals i internacionals. Potser una de les més 

anunciades va ser la reforma del codi penal, que comporta algunes conse- 
qüències fins ara impensades en les companyies. Però, com tota innovació, 
el primer que va dur va ser confusió i, molts implementadors, en lloc de de- 
dicar-se a explorar com havia estat el mateix procés en altres economies per 
avaluar els possibles impactes, van preferir cometre els mateixos errors que 
altres economies ja havien comès anteriorment. 

L’experiència ens indica que tot excés és dolent. L’excés de control no 
és aliè a aquesta afirmació. Els primers experiments de compliance prete- 
nien «blindar» les estructures corporatives de riscos l’aparició dels quals és 
tan remota que la prevenció és antieconòmica. I aquí se’ns apareix un dels 

fonaments clau de l’economia: emprendre comporta uns riscos, per la qual 
cosa l’anul·lació de tots els riscos només atempta contra la rendibilitat. Per 

això, dissenyar un sistema de compliance vist des de la perspectiva del litigi 
té un problema: per a un nen amb un martell tot són claus. Hem vist com la 
discussió que originalment interessava a CEO i alts executius ràpidament va 
caure en el desinterès, perquè tot el que els sistemes de compliance proposa- 
ven semblaven restriccions i controls per burocratitzar processos, fins i tot 
processos que ja havien estat burocratitzats prèviament per altres sistemes 
de control, com les ISO9000. 

Aquí ens hem d’aturar un moment. Les burocràcies no necessàriament 
són dolentes; en efecte, són una necessitat bàsica de qualsevol organització 
que creix i es troba amb la necessitat de control en primer lloc, i de coordina- 
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ció a mesura que continua creixent (Greiner, 1972). No obstant això, la im- 
plementació de mètodes organitzatius pot ser una arma de doble tall quan es 
comencen a duplicar processos de control. Aquí hem de tornar a la filosofia 
del Kaizen: tota activitat que no afegeix valor és un desaprofitament (Ber- 
ger, 1997). Per tant, «més control» és sempre una situació indesitjada en 
termes de productivitat, la qual cosa no vol dir que es puguin retirar tots els 
controls perquè això afectarà la productivitat d’una altra manera, per exem- 
ple, amb més reprocessos. En conclusió, el nivell de burocratització o for- 
malització de processos de gestió i control ha d’estar calibrat amb la grandà- 
ria i la complexitat de l’organització, la seva capacitat d’absorbir noves 
polítiques i la necessitat que hi hagi un control. 

Per tant, el que hem après del compliance és que: (a) és necessari; 
(b) tendeix a superposar-se amb altres mecanismes d’integració, i (c) més 

control no és necessàriament millor –un millor control és clau i la tecnologia 
pot ajudar. 

 
 

5.1. El compliance de lletra morta 
 

Un dels punts cecs més recurrents que estem observant és el complian- 
ce de lletra morta o cosmètic. Se’ns presenta amb freqüència el cas dels 
programes de prevenció de riscos limitats únicament a la detecció d’alguns 

riscos penals, que consisteixen en veritables tractats sobre la probabilitat 
d’ocurrència de certs delictes, però que no acaben d’establir uns mecanis- 
mes de control o processos de vigilància, malgrat que descriuen detallats 
mecanismes sancionadors, que difícilment s’apliquen a la llum de la feblesa 
dels controls per detectar anomalies. 

En definitiva, la integració entre els sistemes de gestió dels riscos i els 
mecanismes de compliance i cultura de compliment normatiu no haurien 
d’estar dissociats, ja que poden acabar sent inefectius en relació amb el seu 

propòsit. 
 
 

6. Lliçons apreses de l’International Integrated Reporting 
Framework 

 
El concepte de pensament integrat destacat anteriorment mereix una 

breu digressió, ja que pot ser la clau per expandir les fronteres de l’anàlisi 

dels riscos cap a àrees de més gran impacte i millorar el control. 
El model d’Integrated Reporting, introduït per l’International Integra- 

ted Reporting Council (Adams, 2015) proposa una sèrie de premisses per a 



Revista de comptabilitat 28 CAT.indb 156 25/10/2019 10:21:35 

 

 

 

156 L. Piacenza i C. Puig: Punts cecs en la gestió dels riscos: un enfocament pràctic 

 
 

l’elaboració d’un informe estès cap a altres capitals no financers, que per- 
metin als proveïdors de capital financer comprendre millor l’estratègia i les 
perspectives de futur d’una organització. 

A partir de la nostra experiència en la implementació d’aquests proces- 
sos veiem que l’exercici de la realització d’aquest tipus de memòries esti- 
mula en les organitzacions una discussió sobre el pensament integrat, que es 
contraposa amb el pensament en compartiments estancs a àrees o departa- 
ments i que es reflecteix sovint en processos de control inefectius. En altres 
paraules, la divisió en compartiments estancs pot permetre un desplegament 
en aparença més efectiu de controls, però no necessàriament més eficients. 
Una organització que té un altre nivell de visibilitat estratègica, tant vertical 
com horitzontal, aprofita els avantatges de conèixer les interdependències 
entre les diferents funcions, i amb això conèixer millor les oportunitats i els 
riscos. 

La reflexió sobre l’informe integrat hauria d’anar més enllà dels avan- 
tatges que presenta per als grups interessats externs, i aconseguir la contri- 
bució potencial que representa la seva pràctica en l’anàlisi de l’efectivitat 

dels controls i els objectius des d’una perspectiva holística. 
 

7. Conclusions 
 

La nostra anàlisi sobre els punts cecs en la gestió de riscos es basa en 
una sèrie d’observacions directes en companyies reals, de les quals mos- 
trem alguns exemples. Pel fet que els nostres exemples en aquest docu- 
ment busquen en general mostrar les febleses dels sistemes observats, hem 
decidit no esmentar a les organitzacions específiques per mantenir-ne la 
privacitat. 

La nostra principal conclusió és que l’evolució de l’economia, que in- 
clou el canvi tecnològic que caracteritza els nostres temps, presenta una sè- 
rie de desafiaments per als models de gestió dels riscos, potser no des del 
punt de vista conceptual, ja que la naturalesa dels negocis no ha canviat 
substancialment, però sí des de la implementació, en la qual veiem que el 
desplegament de rutines mecàniques pot estar introduint costos de transac- 
ció innecessaris, i fins i tot ocultar aspectes que realment poden tenir conse- 
qüències financeres significatives. 

En la nostra avaluació, trobem algunes àrees de focus que mereixen 
una atenció especial, i que en l’anàlisi es reflecteixen en seriosos inconve- 
nients que algunes organitzacions han trobat, malgrat la implementació de 
models de risc de reconeguda efectivitat. Certament, no creiem que les àrees 
que explorem aquí siguin exhaustives, i poden sorgir altres àrees d’atenció 
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de naturalesa similar a les que aquí es puntualitzen des d’una òptica empíri- 
ca i limitada al perímetre de les observacions realitzades. 

Finalment, creiem que les noves formes d’informes corporatius, de les 
quals l’informe integrat només és una, representen una bona font de concep- 
tes i mètodes per corregir aquestes deficiències o «punts cecs», ja que obli- 
guen l’organització a un exercici de reflexió ordenat i orientat a la integració 
dels diferents sistemes, trencant així els compartiments estancs, a més de ser 
elements poderosos per engegar un procés de reflexió interna sobre com la 
gestió de riscos es vincula a la consecució dels objectius estratègics. 
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