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RESUM 

 

Aquest cas descriu com prevé i gestiona els riscos una pime. Per 
a això, s’aplica el mètode del cas a l’empresa TGS Systems, dedica- 
da al sector dels sistemes de seguretat. Mitjançant el mètode de l’en- 
trevista realitzada al gerent i a la responsable de riscos laborals, 
s’analitza la temàtica dels riscos. Posteriorment, es formula una pro- 
posta de model per a la prevenció i gestió dels riscos i es contrasta 
amb la realitat de l’empresa. 

Classificació JEL: G32, M41, M42. 

 
PARAULES CLAU 

 
Prevenció i gestió dels riscos, matriu de riscos, riscos operatius, 

riscos estratègics, riscos financers, riscos de compliment. 

 
ABSTRACT 

 

This case describes how to prevent and manage risks in a small 
firm. To this end, the case method is applied to the TGS Systems com- 
pany, dedicated to the security systems. Through the method of the in- 
terview made to the manager and the person responsible for employ- 
ee risks, the subject matter of the risks is analyzed. Subsequently, a 
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model is proposed for the prevention and management of risks and 
this is compared with the reality of the company. 

 
Classification JEL: G32, M41, M42. 
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1. L’empresa TGS Systems 
 

La firma Technical Generity Security Systems S. L. va ser creada a 
principis de 2003 per l’emprenedor Víctor Manuel Bayarri Rey, actual ge- 
rent de la companyia. És una empresa dedicada especialment a la instal·la- 
ció i manteniment de sistemes de seguretat, així com alarmes o altres dis- 
positius d’alerta. Està situada a Sant Vicenç dels Horts i té una plantilla de 

10 treballadors. 
Les vendes van anar creixent substancialment fins al 2015, quan es va 

prendre la decisió de fusionar-se amb TGS General, dedicada a la instal·la- 
ció de sistemes de llum, gas i aigua i dirigida pel mateix gerent, com a estra- 
tègia per solucionar els deutes d’aquesta última. El 2017 van decidir vendre 
la cartera de clients a l’empresa Iman Seguretat i subrogar els treballadors 

per poder satisfer el deute esmentat amb anterioritat. 
Entre els clients més destacats de l’empresa, trobem Grupo Agüero 

(Decathlon), Grupo MEGA 2 (El Corte Inglés), Grupo Tous i Securitas Es- 
paña. Es tracta d’empreses rellevants en els respectius sectors i que tenen 

una gran necessitat d’utilitzar elements antiincendis i antirobatori. 
 

Estructura empresarial 
 

Es tracta d’una petita empresa que segueix una estructura funcional, on 
la divisió de les tasques es distribueix entre les principals activitats o fun- 
cions (departament tècnic i departament administratiu). 
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Productes 
 

L’empresa està especialitzada principalment en la instal·lació de siste- 
mes de seguretat, prevenció d’incendis i assessorament sobre sistemes per 

prevenir incendis i robatoris. Entre els productes que ofereix, destaquem els 
sistemes de vídeo vigilància, sistemes d’intrusió, sistemes de control d’ac- 
cessos i sistemes de prevenció d’incendis. 

L’activitat més important de l’empresa no és la venda de productes, 

sinó la instal·lació i l’assessorament d’aquests productes. Una gran majoria 
d’aquests productes són genèrics, la qual cosa implica que no tenen un tipus 
de producte específic que pugui ser rellevant per a l’empresa. 

 
Sector 

 
Si ens basem en l’article 1 del Reglament de Seguretat, els béns i ser- 

veis que ofereix el sector de la seguretat són, entre d’altres, la instal·lació i el 
manteniment d’aparells i dispositius de seguretat, transport i distribució 
d’aquests, vigilància i protecció de béns, convencions i assessoraments so- 
bre activitats de seguretat. 

Considerant que TGS Systems és una pime, la competència més directa 
que pot percebre és la de les grans empreses. En el mercat de sistemes de 
seguretat, els principals competidors són Tyco, Sector Alarm, Vasbe, Tra- 
blisa, Alartec, i, sobretot, Securitas Direct. Prendrem com a referència 
aquesta darrera a causa de la gran quota de mercat que abasta a Espanya, 
territori on es mou la firma. 

Securitas Direct és una empresa d’alarmes i seguretat fundada el 1988 
que, actualment, té més de 900.000 clients, a conseqüència, en part, de la 
seva estratègia de diferenciació. No solament proporciona alarmes que s’ac- 
tiven amb el moviment, sinó que gaudeix de tota la tecnologia necessària 
per assegurar-se que la casa està ben protegida i una sèrie de garanties que 
proporcionen al client un clima de seguretat. Avui dia, té més de 60 oficines 
comercials a Espanya. 

Segons Víctor Bayarri, el gerent de l’empresa, el servei de TGS Sys- 
tems és únic i diferenciat de la resta perquè no busca augmentar el volum de 
facturació sinó incrementar la satisfacció dels clients. Dona un servei perso- 
nalitzat i intenta reduir al màxim els costos del projecte i estar a la disposició 
del client en tot moment, contestant a les seves trucades i donant resposta a 
les seves peticions en un temps rècord. El gerent recalca que es diferencia de 
la resta perquè la competència sol buscar augmentar el volum de vendes 
sense importar-li la satisfacció dels clients. En canvi ells busquen el contrari 
per fidelitzar i aconseguir un servei continuat. 
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2. La prevenció i la gestió dels riscos 

Seguidament, procedirem a fer un estudi dels riscos de l’empresa: 

quins sistemes de prevenció utilitza, com els gestiona i quin model conside- 
rem ideal per a l’empresa TGS Systems. 

 
 

2.1. La matriu de riscos 
 

La matriu de riscos és un instrument molt útil per identificar i diagnos- 
ticar els riscos als quals s’exposa una empresa. Mitjançant aquesta eina, mi- 
llorarem el control dels riscos i avaluarem l’efectivitat de la seva gestió. 

Atès que TGS Systems encara no té una matriu de riscos es procedirà a 
elaborar-la seguint diversos passos: 

 
1. Identificació dels riscos. Hem d’identificar les principals activitats i 

àrees de l’empresa i veure quins riscos se’n deriven. 
2. Avaluació de la probabilitat que ocorri el risc i la gravetat que 

aquest suposa per a l’empresa. Distingim principalment tres mèto- 
des: qualitatiu, semiquantitatiu i quantitatiu. 
En el nostre cas, farem ús dels dos primers, ja que el tercer implica 
l’ús de dades precises de les quals l’empresa no disposa. Malgrat que 
el mètode quantitatiu sol ser l’idoni per obtenir uns resultats més ob- 
jectius, considerem que en aquesta pime és més adequat basar-nos 
en l’experiència del gerent i la responsable de riscos laborals mitjan- 
çant les entrevistes que hem efectuat. 
• Mètode qualitatiu. És el que es fa servir més en la presa de deci- 

sions en les pimes. Això és pel fet que les dades numèriques poden 
ser inadequades. Es basa en l’experiència i la intuïció dels mem- 
bres de l’empresa, pluja d’idees, entrevistes als responsables... 

• Mètode semi qualitatiu. Classificarem els riscos i la seva gravetat 
en una escala de l’1 al 10 (segons el criteri dels responsables) per 

agrupar-los posteriorment en molt baix, baix, mitjà, alt, molt alt. 
3. Representació de la matriu de riscos. Permet tenir una visió global 

dels riscos de TGS Systems, la probabilitat que succeeixin (eix verti- 
cal) i la seva gravetat per a l’activitat empresarial (eix horitzontal). 

 
Una vegada aplicats tots dos mètodes, obtenim una matriu on es reflec- 

teix la probabilitat i la gravetat que succeeixi un risc en una escala del 0 al 
10. Aquestes xifres seran assignades a partir del criteri professional del res- 
ponsable de l’àrea de riscos, fent servir així els mètodes qualitatiu i semi- 
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quantitatiu. Seguidament, es calcula el valor del risc multiplicant les dues 
xifres anteriors, i s’obté així un interval del 0 al 100. Segons aquest valor, 

hem confeccionat una escala per valorar el nivell del risc en qüestió. 
A la figura 1 s’acompanya la matriu de riscos de TGS Systems que s’ha 

confeccionat mitjançant els passos anteriors. La figura 2 mostra la llegenda 
que explica el valor i el nivell de risc per a cada amenaça. 

Proba- Gra- 
Valor 

del 
Nivell 

 bilitat vetat risc del risc 

RISCOS ESTRATÈGICS 
    

1 Augment de la seguretat 0,5 10 5 Marginal 

2 Mala reputació 4 10 40 Greu 

3 Augment de la competència 1 7 7 Apreciable 

4 Insuficiència patrimonial 8 8 64 Greu 

5 Poca presència comercial 0 4 0 Marginal 

6 Robatori 1 10 10 Apreciable 

RISCOS OPERATIUS 
    

7 Retard en el lliurament del 
producte 

2 9 18 Apreciable 

8 Trencament del producte durant 
el transport 

2 10 20 Mitjà 

9 Producte defectuós 2 10 20 Mitjà 

10 Productes sense certificat 2 10 20 Mitjà 

11 Catàstrofes naturals al país del 
proveïdor 

1 7 7 Apreciable 

12 Catàstrofes naturals a Espanya 1 5 5 Marginal 

13 Accidents laborals 1 10 10 Apreciable 

14 Atacs cibernètics 1 10 10 Apreciable 

15 Envelliment d’elements 
tecnològics 

3 7 21 Mitjà 

16 Morositat 2 10 20 Mitjà 

17 Problemes tècnics 2 9 18 Apreciable 
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18 Falta d’atracció i retenció de 

talents 
3 8 24 Mitjà 

19 Sobrecostos innecessaris 3 10 30 Mitjà 

20 Incompetència entre els 
treballadors 

5 10 50 Greu 

 
RISCOS FINANCERS 

    

21 Canvi de divisa 0 10 0 Marginal 

22 Canvi de preu 2 10 20 Mitjà 

23 Augment del tipus d’interès 3 10 30 Mitjà 

24 Risc de palanquejament 5 10 50 Greu 

25 Risc d’endeutament 8 9 72 Molt greu 

26 Problemes de liquiditat o fons 
de maniobra negatiu 

5 10 50 Greu 

27 Crisi financera 5 10 50 Mitjà 

 
RISCOS DE COMPLIMENT 

    

28 Desacceleració econòmica 5 8 40 Mitjà 

29 Incertesa política 5 10 50 Mitjà 

30 Incertesa econòmica 5 6 30 Mitjà 

31 Canvis en la legislació 1 7 7 Apreciable 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 1. Matriu de riscos. 
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Gravetat 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Probabilitat 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

 
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

 
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

 
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

 
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

 
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

 
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2. Llegenda de la matriu de riscos. 

 
Els números obtinguts s’interpreten de la manera següent: 

 
Més de 70 Risc molt greu. Requereix mesures preventives urgents. No 

s’hauria de començar el projecte sense l’aplicació de mesures 
preventives. 

Entre 40 i 69 Risc greu. Mesures preventives obligatòries. S’han de controlar 
fortament les variables de risc durant el projecte. 

Entre 20 i 39 Risc mitjà. Estudiar econòmicament si és possible introduir mesures 
preventives per reduir el nivell de risc. Si no fos possible, cal mantenir 
les variables controlades. 

Entre 6 i 19 Risc apreciable. S’ha de vigilar acuradament, encara que no 
requereix mesures preventives. 

Fins 5 Risc marginal. Són riscos molt poc probables i amb poc impacte, 
per la qual cosa només cal vigilar-los. 

 
Com podem veure en les descripcions anteriors, els riscos situats a la 

part superior de la figura 2 a la dreta són els més greus. A mesura que ens 
desplacem cap a la cantonada inferior esquerra, els riscos impliquen una 
amenaça més petita. 
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2.2. Proposta d’una política de prevenció de riscos ideal 
 

Una vegada descrits els principals riscos als quals s’exposa la nostra 
empresa, es dissenya un sistema per prevenir aquestes amenaces de manera 
efectiva. 

 
Actituds enfront de cada tipus de risc 

 
En primer lloc, recordarem els resultats obtinguts mitjançant la matriu 

de riscos. Podem ponderar-los segons la seva probabilitat d’ocurrència i la 

seva gravetat, obtenint així una classificació del nivell de risc: molt greu, 
greu, mitjà, apreciable o marginal. Una vegada ordenats, podem adoptar di- 
ferents actituds enfront del risc: 

 
• Cancel·lar el risc. Es tracta de canviar l’estratègia de l’empresa per 

tal d’eliminar el risc íntegrament. Per exemple, si arriba un producte 
en mal estat que pugui danyar el client o un treballador en la instal·la- 
ció, posposarem el lliurament fins que arribi el producte sense desper- 
fectes. 

• Transferir el risc. Consisteix a traslladar el perill de la nostra em- 
presa a un tercer. Per exemple, si es contracta una assegurança de 
crèdit i es produeix un client morós, l’asseguradora pagarà l’import 

impagat. Per tant, l’empresa asseguradora assumirà el risc d’impaga- 
ment. 

• Mitigar el risc. Es tracta de reduir la probabilitat o la gravetat del risc 
en el cas que succeeixi. Per exemple, es pot utilitzar una alarma an- 
tirobatori per minimitzar el risc que això passi. 

• Acceptar el risc. Consisteix a deixar de prevenir el risc i elaborar un 
pla d’actuació en el cas que succeeixi. És adequat per a amenaces de 
poca gravetat o amb una probabilitat molt baixa que passi. Per exem- 
ple, deixar unes instruccions d’actuació en el cas de sofrir una apaga- 
da d’electricitat. 

 
La figura 3 mostra la classificació dels diferents riscos identificats se- 

gons l’actitud que cal prendre enfront de cada tipus d’amenaça. 
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Cancel·lar Transferir Mitigar Acceptar 

Producte 
defectuós 

Trencament del 
producte durant el 
transport 

Risc d’endeutament Canvi de preu 

 
Productes sense 
certificat 

Envelliment d’elements 
tecnològics 

Augment del tipus 
d’interès 

  
Morositat Incertesa econòmica 

  
Falta d’atracció i 
retenció de talents 

Desacceleració 
econòmica 

  
Sobrecostos 
innecessaris 

Incertesa política 

  
Insuficiència 
patrimonial 

Crisi financera 

  
Problemes de liquiditat 
o FM negatiu 

Mala reputació 

  
Risc de 
palanquejament 

Retard en el lliurament 
del producte 

  
Incompetència entre 
els treballadors 

Catàstrofes naturals al 
país del proveïdor 

  
Robatori Augment de la 

competència 

  
Atacs cibernètics Canvis en la legislació 

  
Accidents laborals Problemes tècnics 

  
Canvi de divisa Catàstrofes naturals a 

Espanya 

   
Augment de la 
seguretat 

   
Poca presència 
comercial 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 3. Taula resum de l’actitud adoptada enfront de cada tipus de risc. 

 

Cancel·larem el risc de lliurament d’un producte defectuós, ja que, 
com hem exposat en l’exemple, és senzill pel fet que podem posposar la data 
de lliurament i així evitar que el consumidor o el treballador sofreixin danys 
en instal·lar-lo o en consumir-lo. En general, hi ha pocs riscos que es puguin 
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cancel·lar a causa de l’alt cost que això suposa, però, en aquest cas, conside- 
rem que és viable. 

Transferirem els riscos especificant en el contracte que aquells pro- 
ductes sense certificat o trencats durant el transport siguin a càrrec de l’em- 
presa proveïdora, ja que aquesta és la responsable de l’incident. Veiem que 

en aquesta columna predominen els riscos greus, per la qual cosa trans- 
ferir-los pot evitar grans conseqüències negatives per a l’empresa. 

Mitigarem tots els riscos seleccionats en aquest camp mitjançant unes 
mesures de prevenció que disminueixin la probabilitat que passi o que el seu 
impacte negatiu sigui menor per al negoci. Com podem veure, aquí predo- 
minen riscos greus, per la qual cosa desitgem disminuir-ne l’impacte o la 

probabilitat d’ocurrència. 
En el cas de riscos per endeutament, considerem òptim que es contracti 

un especialista en finances que s’encarregui de controlar el nivell de deute, 

optimitzar les inversions i assegurar-se que siguin rendibles, que hi hagi li- 
quiditat suficient per fer front als deutes a curt termini i realitzar les compres 
a l’estranger en el moment òptim per no incórrer en pèrdues per canvi de 
divisa. 

A més, un dels riscos que hem de mitigar, ja que pot ser una font per 
generar deute, és la morositat dels clients. Si el termini de cobrament als 
clients és superior al termini de pagament als proveïdors, a més que molts 
acaben incorrent en impagament, haurem de suplir aquestes quantitats gene- 
rant més deute i posant en perill el futur de l’empresa. Per tant, algunes de 

les mesures proposades per mitigar-ho serà reduir el període de cobrament o 
cobrar un percentatge per endavant. 

Finalment, pel que fa a riscos com el de robatori o atacs cibernètics els 
mitiguem adquirint sistemes de seguretat que ens ajudin a combatre’ls. 

Quant als riscos laborals, no només creiem necessari que s’adoptin les me- 
sures obligatòries, sinó que hem d’invertir en més mesures de seguretat per 

evitar accidents greus tant en les instal·lacions com a les oficines. Creiem 
que això és convenient, ja que les conseqüències que s’en deriven poden ser 
letals per a una empresa amb recursos tan limitats. 

Acceptarem aquells riscos que, a causa de la complexitat de miti- 
gar-los, hem de consentir i elaborar un pla d’actuació en el cas que ocorrin. 
En aquesta columna podem veure que predominen els riscos mitjans, apre- 
ciables i marginals, ja que no són especialment probables o greus en el cas 
que succeeixin. 

No obstant això, hem inclòs alguns riscos greus. En relació amb l’ame- 
naça de sofrir canvis en el preu, considerem que el cost de mitigar-la pot ser 
molt elevat i no compensar els beneficis. Per a això, hauríem de crear una 
distinció en la marca perquè pugui diferenciar-se de la competència i que els 
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clients estiguin disposats a pagar un preu més alt per gaudir dels seus pro- 
ductes. Això comporta molt temps i una gran reputació, per la qual cosa no 
és una mesura que puguem adoptar immediatament. 

Quant a un augment del tipus d’interès, pel fet que demanarem préstecs 
quan ho vegem necessari i no sol haver-hi gaire volatilitat, el cost de realit- 
zar un estudi detallat sobre quan demanar un préstec pot no compensar l’es- 
talvi. 

El mateix succeeix amb crisis financeres, desacceleració econòmica, 
incerteses polítiques i econòmiques, canvis en la legislació o problemes tèc- 
nics (com una apagada): el cost de mitigar-ho és massa elevat, per la qual 
cosa preferim elaborar un pla d’actuació una vegada passin. 

Finalment, mitigar el risc de tenir una mala reputació o poca presèn- 
cia comercial seria tasca d’un responsable de màrqueting. No obstant això, 

encara que en un primer moment pugui semblar òptim per a qualse- vol 
empresa, no tenir un especialista mai ha suposat un problema greu per al 
desenvolupament empresarial. La firma té una bona reputació i una àmplia 
cartera de clients, per la qual cosa invertir en un treballador fix que mitigui 
el risc, de moment, no caldrà. Considerem preferent invertir aquests 
recursos en altres àrees més necessitades, com la financera, per exemple. 

 
Disseny d’un sistema de gestió 

 
Després de determinar l’estratègia que seguirem enfront de cada tipus 

de risc, creiem convenient crear una estructura empresarial d’acord amb les 
característiques de l’empresa i les seves necessitats. 

Tal com hem vist anteriorment, considerem adequat mantenir una es- 
tructura funcional dividida en les principals àrees de treball. No obstant 
això, creiem que els principals departaments haurien de ser els següents: 
departament financer, departament d’operacions, departament comercial i 

departament de recursos humans (tots ells dirigits pel gerent de l’empresa, 

Víctor Bayarri). 
El departament financer hauria d’estar controlat per un especialista en 

gestió financera. Moltes empreses fracassen per no tenir en compte el risc de 
palanquejament, i, en part, aquesta ha estat la causa de grans pèrdues per a 
TGS Systems. A més, com hem vist en la matriu de riscos, l’endeutament 

excessiu és el risc més greu, per la qual cosa mitigar-lo serà un dels princi- 
pals objectius d’aquest departament. 

El departament d’operacions serà l’encarregat de la logística, de trobar 
avantatges competitius i, en definitiva, de la cadena de valor. Aquest depar- 
tament haurà d’incloure un responsable de riscos laborals que s’encarregui 
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que els treballadors adoptin la normativa vigent de proporcionar-los tots els 
materials necessaris per a les instal·lacions. 

El departament comercial serà l’encarregat de controlar les vendes i 

evitar la morositat dels clients. Un dels objectius d’aquest departament serà 
assegurar-se de cobrar un percentatge previ a la instal·lació dels seus pro- 
ductes per cobrir part del cost dels proveïdors. D’aquesta manera, dismi- 
nuïm la gravetat de l’impacte del risc. Aquest departament també s’encarre- 
garà de renovar el material i comprar tot allò que sigui necessari per a 
l’activitat empresarial, així com noves tecnologies d’oficina. 

El departament de recursos humans s’encarregarà de la captació i re- 
tenció de talent (contractar tècnics especialitzats o personal financer), de 
fer les nòmines i mitigar el risc per la contractació de treballadors incompe- 
tents. 

Finalment, també considerem rellevant tenir un bon sistema de control 
intern amb un especialista que s’encarregui del seguiment i control dels pro- 
cessos i activitats duts a terme. 

 
 

2.3. Política de prevenció de riscos real de TGS Systems 
 

En aquest apartat volem reflectir com, realment, l’empresa s’enfronta a 
cada tipus de risc i si té una política de prevenció. Per a això, ens basarem en 
les entrevistes que hem realitzat a les dues persones de referència a la firma: 
el gerent (Víctor Bayarri) i la responsable de prevenció de riscos laborals 
(Lídia Jaso). 

Dividim els riscos en quatre grans grups: 
 

Riscos estratègics 
 

Dins d’aquesta classificació, els que considerem més importants són 
els que provenen de l’estudi de mercat i la competència. Més concretament, 
com tenir una bona presència comercial. 

D’acord amb el gerent, no hi ha un departament de màrqueting, ja que 

la marca no té a penes presència comercial en xarxes socials ni en espots 
publicitaris. A més, de moment no té mala reputació ni queixes, ja que do- 
nen un servei personalitzat i immediat a tots els clients. Tampoc té un siste- 
ma de feedback amb els seus clients i proveïdors amb els quals pugui obtenir 
informació per millorar el seu servei. 

Segons V. Bayarri, per mitigar el problema de la crisi de 2008, va pren- 
dre la decisió d’obrir-se mercat a Amèrica Llatina, més concretament a 
l’Uruguai. No obstant això, no va estudiar el mercat uruguaià abans d’entrar 
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a causa dels bons contactes que posseïa al país (amb el llavors president del 
Govern Pepe Mujica). Això va provocar que el cost de la inversió superés 
els ingressos generats a l’Uruguai. 

Un altre tipus de riscos són els relacionats amb la situació política. Tro- 
bem convenient preguntar sobre com s’han gestionat les incerteses políti- 
ques de finals de 2017. La companyia no disposava de prevenció per a 
aquest tipus de riscos i, per això, es va perdre una facturació de 240.000 eu- 
ros de clients que van optar per treballar amb empreses d’altres regions. 

 
Riscos operatius 

 
En aquest apartat hi ha una gran varietat de riscos. No obstant això, en 

tractar-se d’una empresa tècnica, els més importants són els riscos laborals. 
Inicialment, cal destacar que el departament de prevenció és l’únic que tro- 
bem a la firma, a causa d’una obligació legal que implica que aquests riscos 
estiguin regulats. Segons el gerent, la companyia inverteix aproximadament 
40.000 euros anuals per a la compra del vestuari necessari, la formació del 
personal tècnic i el sou de la responsable d’aquest departament. Per tant, 

TGS Systems inverteix un capital considerable en la prevenció de riscos la- 
borals, tenint en compte la reduïda dimensió de l’empresa. 

Malgrat aquesta prevenció, en els últims anys s’han produït diferents 

accidents lleus. No obstant això, Lídia Jaso (responsable de la gestió de ris- 
cos laborals) afirma que tots van ser causats per negligències dels treballa- 
dors. 

En canvi, la inversió en prevenció dels altres tipus de risc operatiu no 
era gaire elevada. La resposta davant les amenaces de problemes tècnics era 
l’acceptació. TGS Systems no tenia un fons dedicat a renovar l’equipament, 

sinó que en el moment que necessitava comprar algun equip, es calculaven 
els pressupostos i s’adquiria el més barat per reduir costos. 

D’acord amb V. Bayarri, a més de gestionar els riscos laborals, també 

es va invertir en la prevenció d’atacs cibernètics. Així que van canviar el 

servidor i van reforçar més la seguretat per prevenir possibles futurs atacs. 
Un altre risc és la morositat. Inicialment, el període de cobrament en la 

companyia era de 60 a 90 dies. Això provocava que l’empresa hagués d’en- 
deutar-se per poder oferir el servei, i, a més, va tenir una gran quantitat de 
clients que van incórrer en impagament. TGS Systems no va prendre les 
mesures preventives suficients per combatre la morositat, i no va ser fins 
que va haver d’excedir el seu nivell de deute que va actuar sobre aquest tema 
i va canviar d’estratègia: cobrar als clients un 50% per endavant. 
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Riscos financers 
 

Per avaluar aquest tipus de riscos podem analitzar els estats financers 
de l’empresa. No obstant això, hi ha diversos riscos que no s’hi poden obser- 
var: la fluctuació de preu i de divises. Per això, ens basarem en l’entrevista 

realitzada als responsables per investigar-los. 
La companyia tenia proveïdors a la Xina i Anglaterra i el gerent s’en- 

carregava de la compra dels productes. Normalment, comprava quan havia 
de fer una comanda, però sempre deixava un marge d’uns 15 dies per realit- 
zar la compra amb el tipus de canvi i el preu del producte més baix. 

En el cas de la crisi financera, com el gerent (responsable de l’estratè- 
gia empresarial) no tenia estudis relacionats amb economia, no va poder 
predir-ne l’arribada l’any 2008. No seria fins al 2012 que arribaria l’impac- 
te de la crisi en el sector, per la qual cosa en els anys previs (2008-2011) no 
es va adoptar cap mesura preventiva pensant que no els afectaria. Aquesta 
va ser una de les causes per les quals va decidir expandir-se en el mercat 
uruguaià. 

El balanç i el compte de pèrdues i guanys mostren que l’empresa té un 
elevat nivell de deute bancari. Això és perquè va haver de demanar un prés- 
tec per acceptar a McDonald’s com a client principal. Inicialment, sí que 
van estudiar tota mena de préstecs, però, a mesura que necessitaven més 
diners per poder fer les diferents tasques de l’empresa, van anar adquirint 

més deute sense prèvia anàlisi de la conveniència quant a cost i termini. Per 
tant, la prevenció d’aquest àmbit es va veure disminuïda notablement amb el 
temps. 

 
Riscos de compliment 

 
En aquest cas, gran part del control de riscos de compliment normatiu 

era dut a terme per Lídia Jaso, la responsable de gestió de riscos laborals, 
però que també tenia rols administratius. Segons ens aclareix en l’entrevista, 

va rebre una sèrie de cursos relacionats amb les diferents normatives labo- 
rals que havia de complir l’empresa. 

Per això, en el cas dels riscos laborals, l’empresa s’adaptava a la nor- 
mativa vigent per evitar qualsevol tipus d’incident. Quan se’n produïa al- 
gun, solia ser per negligències del treballador i no per culpa de no haver-se 
adaptat al reglament. 
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2.4. Diferències entre el model de gestió de riscos proposat i el 
que realment té l’empresa 

 
A continuació, s’analitzen les diferències entre el model que segueix 

l’empresa i el que hauria de seguir, d’acord amb el que s’ha exposat. D’aques- 
ta manera, podrem apuntar possibles causes del gap. 

 
Riscos estratègics 

 
• Similituds. En tots dos models, s’indica que tenir un especialista que 

s’encarregui de la millora de la presència comercial i la reputació de 

l’empresa no és imprescindible en aquests moments, per la qual cosa 
considerem adequades les mesures adoptades per l’empresa. 

• Diferències. Considerem adequat disposar d’un encarregat que ho 
gestioni i que, a més, defineixi una estratègia clara per a l’empresa 

que li permeti aconseguir els objectius prèviament establerts. 
L’empresa no preveu la possibilitat d’enfrontar-se a una incertesa po- 
lítica, ja que no hi ha cap responsable en aquest camp. Per això, com 
s’indica en els riscos financers, s’ha de contractar un especialista que 
prevegi aquesta classe de situacions. 

 
Riscos operatius 

 
• Similituds. En el cas dels riscos laborals, l’empresa ha invertit en la pre- 

venció d’aquest tipus de riscos i, per això, els treballadors no han tingut 
incidents greus ni amb gaire freqüència. Per tant, el model que consi- 
derem adequat per a l’empresa en aquest camp és similar al que real- 
ment s’ha aplicat. Altres riscos, com els problemes tècnics, també 
s’han acceptat i no s’hi ha invertit, ja que no són de gravetat. 

• Diferències. L’empresa va sofrir un atac cibernètic pel fet que no va 
invertir prou a mitigar el risc al principi. No va ser fins després de 
l’atac que es va millorar el sistema de seguretat. Per això, creiem que 
s’hauria d’haver invertit més a mitigar el risc des del principi. 
Un altre aspecte destacable és el cobrament dels clients. Aquest hau- 
ria de ser en part per endavant, ja que si no l’empresa s’ha d’endeutar 

excessivament. No va ser fins que va aconseguir un nivell de deute 
massa elevat que va canviar el sistema i va començar a cobrar un 50% 
per anticipat. 
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Riscos financers 
 

• Similituds. En tots dos models s’especifica que hem de mitigar el risc 
de pèrdues per canvi de divisa pel fet que la majoria de les operacions 
es fan en dòlars. 

• Diferències. Una de les principals diferències que hem de destacar és 
la falta d’un departament financer dirigit per un especialista. Aquest 
haurà d’encarregar-se de controlar el deute, d’estudiar les inversions 

abans de realitzar-les i de gestionar el risc de tipus de canvi. 
Un altre aspecte que hem de destacar és que, segons el nostre model 
ideal, haurien d’haver-se estudiat els efectes de la crisi econòmica i 
hauria d’haver-se elaborat un pla d’actuació per si finalment acabava 
afectant l’empresa. 

 
Riscos de compliment 

 
• Similituds. L’empresa s’adapta a la normativa vigent en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 
• Diferències. No són rellevants. 

 
Causes del gap 

 
Després de fer l’anàlisi i entrevistar els responsables, les causes de per 

què no s’ha disposat d’un bon sistema de prevenció i gestió dels riscos resul- 
ten evidents: la falta de pressupost i coneixement de l’àrea. Víctor Bayarri, 

gerent, respon el següent en l’entrevista: 
 

• Entrevistador: I creu que hauria estat útil contractar algú per estudiar 
la competència? 

• V. Bayarri: No. Si hagués de contractar una persona per cadascun 
dels riscos que heu dit, hauria de triplicar el preu/hora. 

 
A més, l’entrevistat no era conscient del que era una matriu de riscos ni 

de la importància de la gestió d’aquests dins d’una empresa. Quan li vam 
preguntar si canviaria alguna cosa de l’estratègia duta a terme, va contestar 

que, clarament, invertiria a contractar un especialista financer, ja que el po- 
dria haver ajudat en la gestió del risc per excés de deute, una de les princi- 
pals causes de la pèrdua de valor de l’empresa en els últims anys. 
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3. Conclusions 

Del que s’ha exposat, en podem obtenir les conclusions següents: 
TGS Systems no ha gestionat bé els seus riscos. Ens basem en les dife- 

rències entre el que creiem que és el model adequat per a l’empresa i el que 
realment té. A més, el mateix gerent de la companyia, Víctor Bayarri, reco- 
neix que canviaria molts aspectes de la seva gestió, ja que considera que ha 
estat una de les claus que han provocat la pèrdua de valor empresarial. 

No obstant això, també hem de ressaltar que això no ha ocorregut amb 
tots els tipus de riscos, ja que, en el cas dels laborals, ha aplicat una bona 
gestió i previsió. Això és pel fet que la normativa vigent en empreses que 
s’encarreguen de la instal·lació d’alguns productes obliga a invertir una cer- 
ta quantitat de capital en equipament i altres mesures de seguretat. 

La causa principal per la qual TGS Systems no ha invertit prou en 
prevenció i gestió de riscos és la falta de pressupost. Un exemple és la con- 
tractació d’un responsable de màrqueting que s’encarregui dels riscos per 

mala reputació o per poca presència comercial. Evidentment, si es dispo- 
sés d’almenys un treballador en aquest departament, podríem mitigar 

l’amenaça. 
Finalment, una altra conclusió a la qual hem arribat és que en el camp 

de les finances i les inversions sí que es disposava de pressupost per contrac- 
tar un professional que s’encarregués de gestionar els riscos financers. TGS 
Systems va sofrir grans pèrdues arran d’inversions mal plantejades. El ge- 
rent afirma que, si pogués, tornaria al passat i hauria invertit a contractar un 
professional, ja que es disposava del pressupost. 

A més, el nivell de deute va créixer per sobre del recomanat en els úl- 
tims anys. La falta de liquiditat, en part causada per la morositat dels clients, 
va ser un altre dels motius de la pèrdua de valor. D’acord amb la nostra pro- 
posta, és prioritari tenir un departament de finances sota la responsabilitat 
d’un professional si es disposa del pressupost necessari. 
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