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RESUM
Augmentar la rendibilitat i vetllar per la capacitat d’adaptació és
l’ambició de qualsevol empresa. Els aspectes de sostenibilitat o ASG
(ambientals, socials i de bon govern) afecten totes les organitzacions
sense importar la seva grandària i presenten nous riscos i oportunitats.
La sostenibilitat està cada vegada més vinculada al valor de l’empresa, i el potencial no utilitzat al voltant de les dades de sostenibilitat
confereix una oportunitat. La funció de control de gestió està idealment equipada amb eines i competències capaces de recopilar i
analitzar aquestes dades per proporcionar a una companyia la comprensió de com el seu pla de negoci afecta el seu acompliment financer, la qual cosa també genera impactes ambientals i socials. No
obstant això, els professionals del control de gestió estan sent subutilitzats pels responsables de la presa de decisions, quan la realitat és
que poden exercir el rol de conductor i promotor de la sostenibilitat
corporativa.
Classificació JEL: M10; M14; M40
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ABSTRACT
Increasing profitability and ensuring adaptability is the ambition
of any company. Sustainability or ASG (environmental, social, and
governance) issues affect all organizations regardless of size, presenting new risks and opportunities. Sustainability is increasingly linked to
the value of the enterprise, and the unused potential around sustainability data confers an opportunity. The management control function is
ideally equipped with tools and competencies capable of collecting
and analyzing this data to provide a company with an understanding
of how its business plan affects its financial performance, which also
generates environmental and social impacts. However, management
control professionals are being underused by decision makers, when
the reality is that they can play the role of driver and promoter of corporate sustainability.
Classification JEL: M10; M14; M40

KEYWORDS
CSR, Management Control, controller, non-financial information,
sustainability.

1. Introducció
Històricament, el valor de l’empresa s’ha basat en el valor comptable
dels actius tangibles. Avui, les companyies són cada vegada més dependents
dels aspectes de sostenibilitat o ASG (ambientals, socials i de govern corporatiu), i els actius intangibles (propietat intel·lectual, marca, recerca i desenvolupament, etc.) estan exercint-hi un paper d’importància creixent.
Casos recents mostren com alguns esdeveniments s’han traduït en pèrdua del valor empresarial de les empreses afectades. Un d’aquests casos és
el denominat dieselgate protagonitzat per l’automobilística Volkswagen,
que va provocar una important disminució del valor de la companyia en tan
sols dues setmanes, com es pot veure en el gràfic de la figura 1.
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Font: Yahoo! Finanzas.

Figura 1. Preu de les accions de Volkswagen AG després de l’escàndol del dieselgate de setembre del 2015.

A mesura que les empreses experimenten pressions ambientals i socials sense precedents (esgotament dels recursos naturals, creixement de la
població, impacte de l’escalfament global, etc.), es mostren més receptives a
considerar la sostenibilitat, que és la capacitat de prosperar contínuament en
un entorn ràpidament canviant i competitiu. Consisteix en un enfocament
d’innovació i cerca d’avantatge competitiu que s’aplica a tota l’organització, ja sigui a través de la reducció dels costos operatius, la incorporació de
professionals talentosos, l’aprovisionament de matèries primeres o el subministrament d’aigua i energia.
Cada vegada més empreses són conscients que cal trencar les sitges
internes si volen identificar els riscos clau als quals s’enfronten i assegurar
la solidesa del seu model de negoci davant els canvis en el seu entorn operatiu. Comencen a mesurar el que és veritablement important per al bon acompliment financer i així impulsar una creació de valor sostenible tant per als
seus accionistes com per als seus altres grups interessats.
Per tant, les empreses s’enfronten al desafiament de comprendre quin
és realment el context en el qual operen i a la necessitat de prendre decisions basades en dades i anàlisis consistents. Comprendre quins són els impulsors no financers capaços de crear valor a llarg termini permet millorar
la formulació i la implementació de l’estratègia, així com la presa de decisions, i realitzar una comunicació efectiva i transparent a tots els seus grups
interessats.
Els professionals del control de gestió es troben en una posició immillorable per proporcionar aquest tipus d’avaluació rigorosa, gràcies al fet

Revista de contabilidad 24 CAT.indb 35

31/05/2017 9:52:26

36

J.L. Morales: El rol del controller en la integració de la informació...

que compten amb les eines i les habilitats adequades per vincular les dades
no financeres amb l’acompliment financer.
Així mateix, poden contribuir a la millora de la qualitat de les dades de
sostenibilitat aplicant tècniques precises, vinculant-los amb els objectius estratègics i assegurant que aquesta informació s’integri en els diferents sistemes i processos de la companyia.

2. La sostenibilitat com a qüestió estratègica
Estem en un món en el qual, sobretot, es registra informació, per la qual
cosa cobra tot el sentit que també s’utilitzin les dades que es recopilen per
prendre decisions de sostenibilitat.
Sense oblidar l’argument que la sostenibilitat és bona per al medi ambient i la societat, en general els directius solen estar més preocupats pels seus
resultats que per aquests temes. L’ús de dades per impulsar els esforços de
sostenibilitat com a part de l’estratègia corporativa permet aprofitar la capacitat de recopilar informació per establir mètriques de sostenibilitat que també formin part de les metes i objectius dels directius.

2.1. Impuls a la informació no financera o de sostenibilitat
A l’octubre del 2014, la UE va publicar la Directiva 2014/95/UE sobre
la divulgació d’informació no financera i de diversitat (EU NFRD, EU
Non-Financial Reporting Directive) per part de determinades grans empreses, fixant-hi com a termini perquè els Estats membres l’apliquin el 6 de
desembre del 2016. En essència, la NFRD requereix que moltes empreses
amb seu a la UE (o que tinguin operacions significatives al seu territori, encara que tinguin la seva seu a països no membres) divulguin dades no financeres anualment.
La Directiva 2014/95/UE d’informació no financera i de diversitat especifica que l’informe de gestió és la part per defecte de la informació corporativa en la qual s’ha d’incloure la declaració no financera. No obstant
això, també permet a les empreses emetre aquesta declaració no financera
com un informe separat si abasta el mateix exercici que l’informe de gestió.
La Directiva exigeix així mateix que l’auditor legal o la societat d’auditoria
verifiquin si s’ha facilitat la declaració no financera.
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Qui està obligat a informar?
L’abast dels requisits d’informació no financera fa referència al nombre
mitjà de treballadors, el total del balanç i el volum net de negocis. En general,
s’exigeix que les empreses considerades Entitats d’Interès Públic (EIP) divulguin certa informació ambiental i social, reconeixent la importància de la
informació no financera per identificar els principals riscos de sostenibilitat,
així com per augmentar la confiança d’inversors i consumidors.
La definició de què és una EIP difereix en els diferents Estats membre
de la UE. És probable que una organització sigui considerada una EIP si:
• És una empresa cotitzada en un mercat regulat que es regeix per la
legislació d’un Estat membre de la UE.
• És un banc, sigui cotitzat o no.
• És una companyia d’assegurances, sigui cotitzada o no.
• És una empresa designada com a entitat d’interès públic per un Estat
membre.
Existeix un marge de flexibilitat quant a com i què s’informa en cadascun dels Estats membres de la UE sobre aquestes qüestions, de manera que
la forma exacta en què es comuniquen les informacions correspon a cadascun d’ells.
Quins són els requisits de la Directiva?
Existeixen dues àrees que han de ser considerades:
1. Informació
no financera

Hauria d’incloure-hi, com a mínim, contingut referent a assumptes
ambientals, socials i dels empleats, respecte als drets humans,
lluita contra la corrupció i assumptes de suborn.
La declaració inclourà la següent informació:
• Una breu descripció del model de negoci.
• Una descripció de les polítiques desenvolupades per l’empresa
en relació amb els temes assenyalats anteriorment, incloent-hi
els processos implementats de diligència deguda.
• El resultat d’aquestes polítiques.
• Els principals riscos relacionats amb els assumptes enumerats i
la seva vinculació amb les operacions de l’empresa, incloent-hi,
si escau, les seves relacions comercials, productes o serveis que
puguin causar impactes adversos i com es gestionen aquests
riscos.
• KPI no financers rellevants per a l’empresa en particular.
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Com a part de la Declaració de Govern Corporatiu, les empreses
hauran de divulgar les seves polítiques de diversitat en relació
amb els òrgans administratius, de gestió i de supervisió, incloent-hi
informació sobre l’edat, el gènere i la preparació acadèmica i
professional dels seus membres.

La informació recomanada, com s’indica en la NFRD, per a la declaració no financera és:

Qüestions
ambientals

Qüestions socials i
dels treballadors

• Detalls dels impactes
sobre el medi ambient i,
si escau, sobre la salut i
seguretat.
• Ús d'energia renovable/
no renovable.
• Emissions de gasos
d'efecte hivernacle.
• Consum d'aigua.
• Contaminació de l'aire.

• Igualtat de gènere.
• Aplicació dels convenis
fonamentals de
l'Organització
Internacional del Treball.
• Condicions de treball.
• Diàleg social.
• Respecte del dret dels
treballadors a ser
informats i consultats.
• Respecte dels drets
sindicals.
• Salut i seguretat en el
treball.
• Diàleg amb les
comunitats locals, i/o les
accions preses per
assegurar la protecció i
el desenvolupament
d'aquestes comunitats.

Respecte dels drets
humans, lluita contra
la corrupció i el
suborn
• Informació sobre la
prevenció d'abusos
contra els drets humans.
• Polítiques i procediments
per combatre la
corrupció i el suborn.

Els requisits de la Directiva de la UE són bastant oberts i no proporcionen un marc estricte perquè les empreses informin. La intenció d’això és
permetre divulgacions més rellevants, en les quals els requisits es fonamentin en una base de «complir o explicar» (les organitzacions han d’informar
sobre aquests assumptes, o explicar per què no són rellevants per a elles).

2.2. Identificar les qüestions ambientals i socials que poden
impactar en la capacitat de creació de valor de l’empresa
Únicament amb indicadors d’acompliment financer no és possible
predir el benestar futur d’una companyia, malgrat la seva importància, per-
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què les finances d’una empresa no són suficients per donar una imatge
completa de l’acompliment de la companyia, i cal comprovar com els desafiaments ambientals i socials poden afectar l’evolució del negoci. Alguns
exemples són:
• Recursos: Quants productes utilitzen matèries primeres procedents
de zones en conflicte? Quantes línies de producció, i en quina mesura,
es veurien afectades en cas d’interrupció del subministrament?
• Empleats: Com afecta la rotació de personal a la qualitat del servei al
client?
• Clients: Quantes vendes estan directament motivades per la preferència per la marca?
• Cadena de subministrament: Com afectaria, a la marca, l’ocupació
de força de treball infantil per part d’un proveïdor?
És evident que en un món cada vegada més inestable, incert, i complex, els aspectes de sostenibilitat afecten la bona marxa de les empreses.
Desastres naturals relacionats amb l’escalfament global, la dificultat en
l’accés a recursos o el malestar social derivat de la desigualtat són riscos
que poden afectar de forma negativa les companyies tant directament com
indirectament.

2.3. Connectar els reptes de sostenibilitat a l’estratègia corporativa i al model de negoci
La clau per a l’excel·lència en la gestió de la sostenibilitat és adquirir
un compromís per renovar contínuament l’enfocament de l’empresa.
Una barrera per a la implementació de la sostenibilitat pot ser la incapacitat de quantificar i integrar l’efecte dels factors de sostenibilitat en
l’acompliment financer i el seu impacte en el valor per als accionistes, així
com la dificultat per reflectir-ho en el model de negoci.
Connectar la sostenibilitat amb el model de negoci s’està tornant més
important. Una forma de fer-ho podria ser incorporar mètriques de sostenibilitat en els diferents quadres de comandament i indicadors de gestió que
s’utilitzin en la companyia per a la presa de decisions.
Cas The Crown Estate
The Crown Estate és una companyia que aposta pel creixement sostenible com a element fonamental per a la fortalesa dels seus negocis i el seu
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avantatge competitiu. Per això, utilitza una metodologia que demostra el
valor que crea en mesurar l’impacte de la seva activitat als diferents capitals
dels quals depèn, amb el que la companyia pot demostrar la seva contribució
total, més enllà de la seva rendibilitat financera, en tenir en compte tots els
capitals que empra per crear valor (figura 2).
La companyia afirma disposar d’un enfocament diferent que combina
el pensament empresarial progressiu amb una visió a llarg termini (que denominen «mercantilisme conscient»), amb iniciativa en la forma de crear
valor avui dia, alhora que assumeix una visió a llarg termini que considera
els actius que gestiona.

Font: www.thecrownestate.co.uk.

Figura 2. Model de negoci de The Crown Estate.

3. Recollir, analitzar i mesurar les dades ambientals i socials
Des del punt de vista de la gestió de la sostenibilitat, la capacitat actual
de les organitzacions per processar grans quantitats de dades, juntament
amb l’analítica, proporciona amplis avantatges per guiar la presa de deci
sions.
No obstant això, concentrar-se massa en les eficiències operatives pot
fer que els responsables no tinguin una visió global i perdin l’oportunitat de
trobar millores incrementals.
Els beneficis de la sostenibilitat van més enllà de la reducció de costos,
ja que repensar el disseny de productes i serveis pot ser una via per impulsar
els ingressos. Disposar de les dades adequades permet que la presa de deci-
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sions sobre tendències i oportunitats de mercat no es prengui únicament sobre la base d’intuïcions.
Certament, com afirmava l’expert en gestió empresarial W. Edwards
Deming en les seves conegudes set malalties mortals de la gestió, una d’elles
era «dirigir una companyia amb xifres visibles solament».
Per tant, s’ha de tenir en compte que les dades per si soles no expliquen
la història completa d’una companyia, però sí que ajuden a identificar evidències i a corregir intuïcions.

3.1. Desenvolupar KPI que donin suport als objectius estratègics
3.1.1. Per què les mètriques són importants per a la sostenibilitat
«El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es mesura, no es pot
millorar. El que no es millora, es degrada sempre». Aquesta afirmació del
físic i matemàtic britànic William Thomson (1824-1907) té gran significat
quan es tracta de la gestió de la sostenibilitat en les organitzacions. Defineix
molt bé la necessitat que les empreses avaluïn la seva situació actual i les
seves perspectives de futur com a via per poder prendre les decisions adequades que impulsin la millora contínua.
Aquest tipus de gestió facilita la realització d’una anàlisi causa-efecte,
i permet determinar per què es fan les coses i com es fan. Per poder començar a aplicar-ho en la informació no financera, el fonamental és saber quines
mètriques de sostenibilitat són més importants. Així és com l’afirmació de
William Thomson s’aplica a la sostenibilitat corporativa, amb el resultat de
poder mesurar el progrés a través de mètriques clarament definides que demostrin l’impacte, l’efectivitat i el valor.
Mètriques comunes en sostenibilitat
• Financeres: L’anàlisi cost/benefici, el valor present net (VPN), la
taxa interna de retorn (TIR) o el retorn de la inversió (ROI) constitueixen exemples de mètriques financeres que són essencials per a la majoria de les organitzacions, ja que permeten avaluar l’acompliment i
la viabilitat del seu model de negoci. Les iniciatives de sostenibilitat
que no demostrin la seva aportació a la rendibilitat de l’organització,
difícilment es financen.
• Ambientals: Les mètriques d’aquesta categoria sovint es refereixen
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al consum de recursos, tals com: reducció en l’ús d’electricitat, litres
d’aigua consumida per empleat per mes, augment en el volum de reciclatge, nombre de pàgines de paper utilitzades per empleat per mes,
etc. Aquest tipus de mètriques ajuden a provar que les iniciatives ambientals aporten valor tangible a l’empresa. No hi ha millor indicador
que l’impacte en el resultat final, per la qual cosa les empreses han de
traduir aquestes mètriques en diners. Cal utilitzar el llenguatge dels
negocis, i el balanç de l’empresa és la millor eina per conscienciar
que les iniciatives ambientals estalvien diners a la companyia.
• Socials: Aquestes mètriques abasten una àmplia gamma d’opcions
possibles, però potser les més importants són els mesuraments del
compromís dels empleats amb les iniciatives de l’organització entorn
de la sostenibilitat. Sense el canvi de comportament i cultura organitzacional, les iniciatives de sostenibilitat seran limitades en abast i impacte.

3.1.2. Fer que les mètriques de sostenibilitat siguin significatives
La informació de sostenibilitat és més valuosa quan està estratègicament vinculada al negoci. Desafortunadament, els informes no financers
tenen mala reputació perquè es considera que contenen dades d’escassa
qualitat.
Mentre que les dades financeres han tingut estàndards globals durant
dècades, no existeix un estàndard global per a les dades de sostenibilitat,
únicament marcs d’orientació.
Els majors desafiaments en el procés de comptabilització de l’acompliment ASG solen ser la definició dels aspectes de sostenibilitat que són realment rellevants per a l’empresa, la determinació de quines dades val la pena
incloure-hi i si és valuós informar sobre elles en forma d’una mètrica.
També resulta significatiu trobar una manera d’obtenir les dades que
pugui incloure’s en el cicle de reporting, ja que solen coexistir diversos sistemes, en diferents punts de l’organització i amb diferents criteris respecte a
la qualitat de les dades. Això permetria solucionar la dificultat per obtenir
aquestes dades en el termini establert, assegurar-ne la qualitat i, posteriorment, transformar-les en informació que pugui ser comunicada als inversors
i a les altres parts interessades.
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Cas Novo Nordisk
Durant més d’una dècada, Novo Nordisk ha tingut en compte el seu
acompliment social, ambiental i financer en un informe integrat que reflecteix l’enfocament de triple compte de resultats de les activitats de la companyia.
Novo Nordisk combina dades financeres i no financeres en l’elaboració del seu informe integrat, per la qual cosa ha d’assegurar que totes les
dades són igualment d’alta qualitat. Un fort suport per part de la direcció de
la companyia fa molt més fàcil la recopilació d’aquestes dades.
La mètrica no financera més significativa per a la companyia, el nombre de pacients, es va incloure el 2011. En la dimensió de l’acompliment
social, Novo Nordisk ho feia bé referent als empleats i a l’ètica, però encara
faltava una dada realment bona que permetés correlacionar les vendes i el
nombre de pacients aconseguits.
La forma en què Novo Nordisk calcula el nombre de pacients es basa
en una combinació del volum de vendes de la companyia i les dades de l’Organització Mundial de la Salut que defineixen la dosi diària mitjana d’insulina per categoria de producte. Realment, es tracta d’un càlcul molt simple,
en el qual el volum per categoria de producte es divideix per la dosi diària, i
així es coneix a quantes persones s’arriba.
No es tracta únicament d’un indicador per a les vendes, també és una
molt bona manera perquè la companyia pugui mesurar a quantes persones
realment abasta amb la seva insulina. A més, és un indicador important per
mesurar la capacitat de progrés de l’empresa cap a la seva meta de pacients a
llarg termini, la seva ambició 40by20, que aspira a proporcionar tractament
mèdic a 40 milions de persones el 2020.

3.1.3. Construir bones mètriques de sostenibilitat
L’elecció dels indicadors clau d’acompliment (KPI) correctes és un requisit imprescindible per a l’èxit de qualsevol projecte de sostenibilitat corporativa. La construcció d’aquestes mètriques requereix:
• Escollir indicadors que siguin realment clau, ja que són els que generaran un major impacte.
• Ha de tractar-se de KPI que es puguin mesurar, però sense caure en el
parany de triar els que siguin més fàcils de quantificar.
• Han de variar periòdicament, ja que això és el que permet reflectir el
progrés.
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• Prioritzar els específics de la indústria i els que siguin més importants
per a l’empresa, perquè resultaran més útils.
• No oblidar aquells KPI que siguin significatius per a les diferents expectatives dels diferents grups d’interès.
Cas The Crown Estate
The Crown Estate ha desenvolupat més de 60 indicadors d’acompliment amb l’objectiu de proporcionar un equilibri entre les seves diferents
capitals.
Per a cadascun dels indicadors directes (35 en total) inclosos en el seu
informe Total Contribution, la companyia proporciona els detalls que s’indiquen a la figura 3.
Component de
l’indicador

Descripció de l’indicador

Capital

La categoria Estoc de Capital a la qual pertany l’indicador.

Flux

El tipus de flux que correspon a l’indicador.

Descripció del valor
econòmic

Una definició basada en el valor econòmic del canvi
resultant en la capacitat i/o condició de l’estoc rellevant de
capital.

Passos de càlcul

Detalla les dades, la informació i els passos de càlcul
necessaris per determinar el valor econòmic.

Fonts dels passos de
càlcul

Les fonts de les diferents dades i la informació.

Referències clau

Documentació publicada que fonamenta la concepció de
l’indicador i el valor econòmic.

Notes/Àrees de millora

Una altra informació i, si s’escau, l’explicació de com es pot
millorar la valoració econòmica de l’indicador.

Font: The Crown Estate.

Figura 3. Visió general de l’indicador.

3.2. Definir l’abast del mesurament dels impactes ambientals
i socials
En una època amb una creixent demanda de retre comptes, els responsables de les empreses són cada vegada més conscients que l’èxit es mesura
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no únicament pels resultats financers, sinó també per l’acompliment social i
ambiental. Mesurar els efectes ambientals i socials generats per les operacions de la companyia fa molt més fàcil revisar el progrés, trobar oportunitats
de millora o prendre accions correctives quan calgui.
Cas Kingfisher
Les dades recopilades per Kingfisher cobreixen, per a l’exercici
2015/2016, el cent per cent de les empreses operatives propietat del Grup.
En el cas de propietat compartida, Kingfisher inclou un percentatge que es
correspon al de la seva participació en aquesta empresa.
Les empreses s’inclouen en l’informe anual de Kingfisher si han estat
propietat tot l’any financer, per oferir-los temps suficient per implementar
els sistemes de recopilació de dades.
En els casos en què Kingfisher vengui una empresa filial o una empresa
conjunta, el seu enfocament consisteix a excloure el seu acompliment l’any
de venda i reexpressar les dades d’anys anteriors per permetre una comparació de les tendències al llarg del temps.
Kingfisher ha estat recopilant dades de sostenibilitat del Grup des de
l’exercici 2005/06, i ha estat treballant per millorar la qualitat i l’abast de les
dades progressivament. L’empresa es replanteja les dades de l’any anterior
si identifica qualsevol error material o si realitza canvis significatius en la
seva metodologia de recol·lecció de dades o de criteris de reporting. Kingfisher fa constar qualsevol esmena a les dades de l’any anterior en les notes
del seu apèndix de dades de l’informe de sostenibilitat anual.
Per tal de reduir els requisits de reporting per a les seves companyies
operatives més petites, Kingfisher fa que la presentació d’algunes seccions de KPI sigui opcional o no requerida. En el seu apèndix de dades de
l’informe de sostenibilitat indica quin percentatge del Grup facturen les
companyies operatives que van presentar aquesta informació, quan és rellevant.

3.3. Emprar el rigor utilitzat en la informació financera per
millorar la recopilació i la precisió de les dades de sostenibilitat
Les directrius actuals sobre el reporting de sostenibilitat són útils per
determinar els temes que s’han d’abordar. No obstant això, no existeix una
metodologia reconeguda quan es tracta de com les empreses han de recopilar, validar i analitzar les dades contingudes en els informes. I si existeixen
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dubtes sobre l’exactitud de les dades, resulta difícil que els responsables de
la presa de decisions els tinguin en compte.
La implantació d’un procés continu de supervisió per al seguiment de
l’indicador clau d’acompliment permet detectar possibles anomalies, ajuda
a realitzar un seguiment del progrés cap als objectius i metes, millora la
transparència, redueix l’error en la recol·lecció de les dades i minimitza la
necessitat de retrocedir en el temps per examinar aquestes dades.
L’elaboració d’informes de progrés regulars ajuda a racionalitzar els
processos de recopilació, així com a validar les dades davant els diferents
responsables de la presa de decisions.
Cas Novo Nordisk
Novo Nordisk ve elaborant un informe integrat des de l’any 2004, per
la qual cosa la companyia compta amb una dilatada experiència en la recopilació de dades no financeres o de sostenibilitat, així com en la progressiva
adopció d’un enfocament per assegurar-ne la precisió.
Respecte a la qualitat de les dades, en les comunicacions socials i ambientals de l’empresa, cada element de divulgació té un propietari de procés
dedicat (gerent de signatura) i un proveïdor de dades (recol·lector/preparador de dades), que són professionals de la companyia, experts en la matèria,
per la qual cosa sempre hi ha una separació de funcions. El propietari del
procés és responsable de garantir la qualitat de les dades. Els processos i
passos necessaris per garantir un alt nivell de qualitat de les dades es descriuen específicament per a cada divulgació en un document denominat «Qüestionari de Control Intern» (ICQ). Cada ICQ té el següent contingut:
• Política comptable.
• Descripció del procés.
• Visió general del risc.
• Descripció de les accions (controls interns) a realitzar per mitigar els
riscos identificats.
L’administrador de dades ASG és responsable d’assegurar que la informació rebuda sigui significativa, i d’incloure-la en l’informe integrat anual.
Gràcies a la implementació consistent de controls interns, Novo Nordisk ha reduït significativament el nombre de correccions de dades previ al
llançament de l’informe anual pràcticament a zero, la qual cosa es tradueix
en un substancial estalvi de temps.
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3.4. Aplicar eines i tècniques de comptabilitat de gestió per
ajudar a integrar els aspectes de sostenibilitat en les decisions
El ràpid creixement de les memòries de sostenibilitat constitueix una
oportunitat perquè els professionals del control de gestió apliquin metodologies per incentivar i avaluar les millores d’eficiència en tota la cadena de
valor. El desafiament pels controllers és involucrar-se amb els equips de la
seva organització que estan recopilant i processant dades de sostenibilitat i
aplicar la seva experiència i rigor per aportar valor al reporting d’acompliment no financer.
El controller disposa d’una àmplia varietat d’eines i tècniques adequades per ser aplicades a la informació de sostenibilitat. A continuació veurem
un parell d’exemples: el Balanced Scorecard aplicat als grups d’interès i el
valor afegit.

3.4.1. Balanced Scorecard
La gestió sostenible d’una empresa requereix la consideració de tots els
components del negoci, tant de l’activitat econòmica com dels aspectes relacionats amb el seu impacte en el medi ambient i les seves implicacions socials. El Balanced Scorecard (BSC) ajuda a connectar les activitats operatives
i no financeres que tenen un impacte significatiu en l’èxit econòmic d’una
companyia, per la qual cosa constitueix una eina adequada per incloure els
aspectes socials i ambientals en el sistema de gestió d’una empresa.
Cas Novo Nordisk
Novo Nordisk, com a empresa pionera en l’ús d’informació de sostenibilitat per a la presa de decisions, a principis de la dècada del 2000 va integrar els paràmetres ambientals i socials en el BSC de la companyia, que es
van integrar en la perspectiva de clients i societat i en la de persones i organització.
A més d’aquest BSC general, Novo Nordisk va comptar amb un BSC
específic per al seu Departament de Relacions amb els grups d’interès (figura 4). Amb aquesta iniciativa, la companyia perseguia crear valor a través
de: (i) la millora del diàleg amb les parts interessades externes, (ii) la millora
de la capacitat del departament per trobar formes efectives i eficients d’abordar aquestes qüestions amb l’alta direcció i (iii) la millora de la capacitat del
departament per traslladar aquestes qüestions al nivell d’unitat de negoci.
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Clients i Societat

Finances

• Habilitar a la direcció per gestionar
aspectes i tendències amb implicacions
en el triple resultat.
• Impulsar i desafiar contínuament
l'acompliment en el triple resultat.
• Protegir i millorar la reputació i el valor
de la marca a llarg termini.
• Explotar i desenvolupar la posició com
a líder global en reporting i
comptabilitat de triple resultat.
• Complir amb el pla de negocis 02-03.

• Assegurar que els projectes de relacions
amb grups interessats donen suport a
l'estratègia de negoci i a la
competitivitat als mercats actuals i
emergents.
• Assegurar contínuament l'eficiència del
pressupost anual de relacions amb
grups interessats mitjançant la
priorització/avaluació.
• Complir amb el pressupost anual ajustat
del 2002.
• Centrar-se a la planificació i sinergies
en els projectes de relacions amb grups
interessats.

Processos de negocis

Persones i organització

• Treballar cap a la plena integració de
l'empresa, incloent-hi la incorporació de
l'enfocament/compromís de triple
resultat en tota l'organització a través
de:
• Desenvolupar eines per a la
implementació del triple resultat.
• Supervisar l'acompliment i la qualitat
dels processos, objectius, dades i
documentació.
• Utilitzar la detecció de tendències en
triple compte de resultats i la gestió de
riscos en el procés de presa de
decisions.
• Utilitzar la gestió de projectes per
optimitzar l'eficiència i la qualitat.
• Assegurar un ús eficient de les TI.

• Incrementar el diàleg i la integració
amb les àrees de negoci.
• Relacions amb clients/partners.
• Desenvolupar una organització que
aprèn i una cultura guanyadora.
• Atreure, retenir i desenvolupar persones.
• Fomentar la diversitat de competències
professionals a través de la
responsabilitat social i la igualtat
d'oportunitats.

Font: F. Zingales i H. Hockerts, Balanced Scorecard and Sustainability: Examples from Literature and Practice, CMER Working Paper Series.

Figura 4. Balanced Scorecard de relacions amb grups interessats de Novo Nordisk 2002.

3.4.2. Valor afegit
Cas The Crown Estate
El Valor Afegit Brut (VAB) és la mesura convencional de la contribució econòmica d’una organització. En l’àmbit d’organització, el VAB es pot
calcular a través de dos mètodes:
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• Enfocament de producció: valor econòmic dels productes menys el
valor econòmic dels productes intermedis.
• Enfocament d’ingressos: valor econòmic dels ingressos obtinguts
pels empleats (és a dir, els salaris) i els propietaris (és a dir, els beneficis).
El Valor Afegit Net (VAN) és igual al VAB menys el consum de capital fix. El consum de capital fix es refereix a la disminució, en el transcurs
d’un exercici comptable, del capital actual de l’estoc d’actius fixos posseïts
i utilitzats per un productor com a resultat del deteriorament físic, obsolescència previsible o dany accidental normal.
Mitjançant l’ampliació dels mètodes per calcular el VAB i el VAN,
amb la finalitat de capturar l’ús de la totalitat d’estoc de capital, que és propi
o prestat, es pot calcular una mesura agregada de la contribució total.
Aquesta nova mesura agregada de la contribució total és el Valor Afegit Brut ajustat (VABa) que utilitza la companyia The Crown Estate.
El càlcul del VABa es pot realitzar en tres passos:
1. Reclassificació dels inputs intermedis. Per exemple, un programa de
formació per a empleats, normalment comptabilitzat com una despesa, es reclassifica com una inversió en coneixements pràctics/capital intel·lectual.
2. Realització d’una valoració econòmica de tots els fluxos de capital
fora del mercat. Molts dels inputs necessaris i dels outputs resultants
de les activitats empresarials escapen al mecanisme del mercat i, per
tant, suposen una representació financera de costos i/o beneficis. En
realitzar la valoració econòmica d’aquests fluxos no comercials, els
inputs es poden traduir en forma de costos financers, i els resultats es
poden traduir en forma de benefici financer.
3. Introduir el valor econòmic de tots els canvis en l’estat d’estoc de
capital, representats pels fluxos de capital. Mitjançant la incorporació dels beneficis i la deducció dels costos, des de i cap al VAB, es
calcula el VABa.

3.5. Quantificar els beneficis empresarials de les estratègies
de sostenibilitat
Les empreses han de quantificar els beneficis que els aporten les estratègies de sostenibilitat, com per exemple, com contribueixen a la creació de
valor, a la reducció de costos o a la generació d’ingressos, així com aquells
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beneficis intangibles que genera, tals com fer que l’empresa sigui més atractiva per als empleats o millorar-ne la reputació al mercat.
Cas The Crown Estate
La companyia The Crown Estate ha desenvolupat un conjunt de més de
seixanta indicadors d’acompliment amb l’objectiu d’establir un equilibri entre les seves diferents capitals, i que cobreixen els seus impactes directes,
indirectes i autoritzats. L’abast i la definició exacta de cada indicador ha estat objecte de moltes discussions internes.
La figura 5 mostra els 35 indicadors d’acompliment pels quals la companyia disposa de dades i representa tant els fluxos de capital positius com
els negatius.
Indicador

Impacte
+/-

Valoració (£)
Mitjana 3
anys

Valor afegit brut (en resum, volum de negocis
menys el cost dels béns i serveis adquirits)

+

319.500.000

Total net

+

319.500.000

Recursos financers
1

Recursos físics
2

Nou desenvolupament i modernització

+

123.200.000

3

Actualitzacions d’actius fixos (propietat, planta
i equip)

+

1.137.000

4

Danys a la propietat a causa de l’activitat en
el lloc de treball

-

(3.600.000)

5

Desgast d’actius fixos

-

(3.000.000)

6

Reducció de valor a causa d’esdeveniments
externs (naturals, socials i polítics)

-

(200.000)

Total net

+

117.537.000

Recursos naturals
7

Inversió específica en l’hàbitat

+

235.000

8

Estratègies de recuperació del sòl

+

245.000

Continua
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9

Emissions de gasos d’efecte hivernacle

-

(149.000)

10

Residus generats

-

(170.000)

11

Consum d’aigua

-

(382.000)

12

Carboni segrestat i emmagatzemat

+

575.000

13

Emissions de gasos d’efecte hivernacle
evitades

+

38.000

14

Altres serveis als ecosistemes

+

26.348.000

Total net

+

26.740.000

La nostra gent
15

Contribució a la sanitat privada

+

97.000

16

Contribució a l’assistència sanitària pública

+

1.064.000

17

Inversió en altres programes de benestar

+

131.000

18

Lesions en el lloc de treball

-

(241.000)

19

Morts en el lloc de treball

-

0

20

Dies d’absència per malaltia

-

(180.000)

21

Oportunitats d’igualtat de gènere

-

(82.000)

22

Participació dels empleats

+

15.000

23

Programes de voluntariat per a treballadors

+

59.000

Total net

+

863.000

El nostre know-how
24

Formació i desenvolupament de treballadors

+

797.000

25

Recerca i desenvolupament

+

1.847.000

26

Disminució del coneixement

-

(422.000)

27

Rotació insuficient d’empleats

-

(355.000)

28

Valor afegit

+

367.409.000

29

Consum d’informació pública

-

(212.000)

30

Producció d’informació pública

+

591.000

Total net

+

369.655.000

Continua
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Les nostres xarxes
31

Sistemes de gestió de clients

+

49.000

32

Comunitats locals i més àmplies (per exemple,
programa de custòdia)

+

9.120.000

33

Pagament amb demora a proveïdors

-

(151.000)

34

Col·locació d’ocupació

+

2.659.000

35

Benestar dels visitants (dels serveis ambientals)

+

3.500.000

Total net

+

15.177.000

Font: The Crown Estate.

Figura 5. Informe de Contribució Total-Indicadors directes de VABa basats en la
mitjana de dades de tres anys (2013/2014-2015/2016).

4. Incorporar informació i anàlisi de sostenibilitat als pro
cessos de presa de decisions
4.1. Elaborar informes útils per a tots els usuaris de la informació corporativa
L’actiu més valuós per a les empreses és la confiança pública, per la
qual cosa és crític oferir informació fiable i creïble sobre l’acompliment corporatiu.
Cada vegada hi ha disponible i accessible més informació més enllà de
la purament comptable i financera. Això ha provocat que el reporting corporatiu s’hagi tornat més complex, gràcies a l’augment de la regulació com a
una major demanda d’informació per part d’inversors i altres grups d’interès, així com per part de l’alta direcció de les mateixes companyies.
Les diferents parts interessades demanden una gamma més àmplia de
dades que abordin cada vegada més els aspectes tant financers com no financers de l’acompliment de l’organització.
Tot això exigeix que el reporting corporatiu evolucioni per adaptar-se
a les necessitats canviants d’un conjunt cada vegada més divers d’usuaris de
la informació de les empreses. A més, la tecnologia ha augmentat la capacitat d’aquests usuaris per absorbir, analitzar i comparar informació.
Com a resultat, els usuaris volen dades que vagin més enllà de la informació financera tradicional. Les organitzacions es troben amb usuaris, com
els analistes i les ONG, que volen una informació personalitzada. A més,
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alguns únicament volen informació resumida i visual que destaqui els esdeveniments més importants, mentre que altres desitgen una informació molt
detallada.
També ens trobem que cada vegada més usuaris no llegeixen els informes de forma lineal, sinó que van passant de tema a tema, buscant informació relacionada que extreuen i utilitzen per realitzar comparacions i identificar tendències.
Per tant, els usuaris de la informació corporativa estan provocant que el
reporting en format digital sigui més rellevant que els informes en paper o
en PDF.
Les companyies poden aprofitar la tecnologia per satisfer totes aquestes
necessitats dels diferents usuaris de la informació corporativa, i facilitar-los
la presa de decisions (principalment a l’alta direcció i als proveïdors de capital financer), fins i tot proporcionant informació que vagi molt més enllà del
que requereix la legislació o del que aconsellen els estàndards de reporting.

4.2. Desenvolupar sistemes i processos per recopilar, emmagatzemar i analitzar informació de sostenibilitat
La idea que el veritablement important per a la presa de decisions és
analitzar la informació pot provocar que les organitzacions s’enfoquin únicament en la fase d’anàlisi, i no prestar la suficient atenció a la fase de recol·
lecció de dades. Això conduiria a una menor efectivitat en la captura de dades rellevants, a la incapacitat de convertir dades no estructurades en dades
estructurades i a la falta de comprensió de com gestionar els errors a causa
de dades heterogènies.
La participació del professional de control de gestió en les fases de recopilació de dades de sostenibilitat permetria aplicar el rigor financer necessari per estructurar les dades, establir objectius de sostenibilitat clars i mesurables i proporcionar la informació necessària per elaborar uns informes
més fiables per a la presa de decisions.
Cas Novo Nordisk
Novo Nordisk és una companyia registrada en la Borsa de Nova York
(NYSE), per la qual cosa està obligada a complir amb la legislació Sarbanes-Oxley, la qual cosa significa que ha d’aplicar rigorosos processos de
control intern per a la revelació d’informació financera a l’informe anual.
En publicar un informe anual integrat, i a causa que la companyia utilitza la
informació per a la presa de decisions, el Comitè d’Auditoria va sol·licitar
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que totes les revelacions de l’informe anual han d’aplicar-hi el mateix nivell
de rigor, cosa que la companyia duu a terme aplicant controls interns.
Respecte a la recopilació de dades, quan Novo Nordisk consulta amb
professionals aliens a l’organització sobre els seus informes integrats,
aquestes persones sovint exposen que esperen que l’empresa compti amb un
sistema integrat des del qual extregui totes les dades necessàries. Aquest no
és el cas de Novo Nordisk, ja que la companyia ha triat deliberadament no
tenir un únic sistema per a tot, perquè resulta massa costós i complicat desenvolupar tots els requisits del sistema. En el seu lloc, l’empresa ha desenvolupat un procés, que és un enfocament molt més eficient i modest. S’ha
delegat la responsabilitat de la recopilació de dades als diferents experts de
l’organització en els continguts de les diferents qüestions. La figura 6 il·lustra l’estructura de reporting a Novo Nordisk.
Estructura de reporting a Novo Nordisk: un procés, múltiples sistemes

Font: Novo Nordisk.
Figura 6. Estructura de reporting a Novo Nordisk.

5. Desenvolupar un enfocament de reporting que integri els
aspectes de sostenibilitat
Els indicadors clau d’acompliment juguen un paper important a ajudar
a les organitzacions a aconseguir les seves metes estratègiques. Si bé la cer-
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ca d’indicadors ambientals i socials que il·lustrin el progrés i que siguin útils
per a la presa de decisions no és una tasca fàcil, definir un conjunt limitat de
mètriques vinculades als impulsors de valor facilita la integració de la sostenibilitat en l’estratègia central de l’empresa i ajuda als directius a centrar-se
en el que importa.
Un control de gestió que no identifica els factors que contribueixen a la
sostenibilitat de l’organització no està proporcionant a la gerència una imatge completa del valor de l’organització, ni de l’amplitud de riscos que s’han
d’abordar per mantenir i millorar el valor de l’organització.

5.1. Utilitzar marcs adequats per presentar la informació
Existeix una oportunitat perquè els controllers exerceixin un paper important en la sostenibilitat corporativa, més enllà del simple mesurament
dels costos, per la qual cosa s’haurien d’involucrar més en el reporting no
financer. No obstant això, actualment existeix una escassa inclinació per involucrar-se en aquesta àrea emergent i, com a resultat, existeix el risc que
els professionals de control de gestió sofreixin una disminució en la seva
rellevància per als grups interessats.
Les eines disponibles per al reporting d’informació de sostenibilitat es
poden dividir en marcs, estàndards i rating i índexs. Els marcs se solen referir a principis, iniciatives o directrius que es proporcionen a les companyies per ajudar-les en els seus esforços de divulgació. Els estàndards tenen una
funció similar als marcs, però proporcionen una metodologia de documentació més formalitzada, que detalla els requisits, especificacions o característiques que es poden utilitzar per garantir que els esforços de sostenibilitat es
realitzen de manera coherent. Els ratings i índexs, per la seva banda, són
avaluacions de tercers sobre l’acompliment ASG d’una organització.
A continuació s’introdueixen breument tres dels marcs i estàndards
més comunament utilitzats.

5.1.1. ISO 26000: directrius per a la responsabilitat social
L’ISO 26000, publicada en 2010, és la primera definició de RSE en
l’àmbit mundial, a la qual defineix com la responsabilitat d’una organització
respecte als impactes de les seves decisions i de les seves activitats en la societat i el medi ambient. Aporta directrius sobre la responsabilitat social de
les organitzacions, i el seu objectiu és ajudar-les en el seu enfocament de
desenvolupament sostenible i reporting de l’impacte de les seves activitats,

Revista de contabilidad 24 CAT.indb 55

31/05/2017 9:52:26

56

J.L. Morales: El rol del controller en la integració de la informació...

així com facilitar que sigui aplicable a qualsevol tipus d’organització (grups,
ONG, pimes, etc.). L’ISO 26000 se centra en set qüestions principals: govern de l’organització, drets humans, condicions de treball i relacions laborals, medi ambient, bones pràctiques empresarials, qüestions relatives als
consumidors i participació de la comunitat.

5.1.2. Les directrius de la Global Reporting Initiative
El marc més estès a escala mundial per ajudar a les divulgacions en informes de sostenibilitat és el Global Reporting Initiative (GRI), que facilita
que la informació continguda sigui creïble, comparable i verificable.
El marc de reporting estableix els principis i els indicadors d’acompliment que les organitzacions poden usar per mesurar i informar sobre el seu
acompliment econòmic, ambiental i social. A més, el GRI disposa de suplements sectorials adaptats a certs sectors industrials (per exemple, organitzadors d’esdeveniments, serveis financers, mitjans de comunicació, processos
alimentaris, mineria i metalls, automoció, logística i transport, i telecomunicacions, entre altres).
L’última versió és la GRI G4, es focalitza en els principis que defineixen el contingut de l’informe (integració dels grups d’interès, context de
sostenibilitat, materialitat o rellevància dels temes abordats, integritat de la
informació tractada), així com en la qualitat de la informació inclosa (neutralitat, precisió, comparabilitat, coherència, claredat i fiabilitat).
A la fi del 2016, la Global Reporting Initiative va llançar els nous GRI
Standards, amb un període de transició fins a juliol del 2018 i que marquen
una continuïtat respecte a la versió G4.

5.1.3. El Marc Internacional de Reporting Integrat <IR>
És una iniciativa de l’International Integrated Reporting Council
(IIRC), un grup de líders internacionals de les àrees: corporativa, d’inversió,
de comptabilitat, de valors, reguladores, acadèmiques i de la societat civil,
amb la missió de crear l’Integrated Reporting Framework <IR> (El Marc).
El Marc proporciona informació material sobre l’estratègia, el govern,
l’acompliment i les perspectives de futur d’una organització en un format
concís i comparable, la qual cosa es tradueix en una evolució i un canvi fonamental en els informes corporatius tradicionals.
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5.2. Identificar els factors no financers que s’han d’incloure
en els informes mitjançant consultes amb els grups interessats interns i externs
Els informes de sostenibilitat són una eina per al diàleg entre l’empresa
i els seus grups interessats. Integrar directament les opinions dels grups interessats representatius permet establir concretament les bases del diàleg.
Perquè tinguin credibilitat, cal incorporar a l’informe de sostenibilitat
una completa representativitat dels diferents grups interessats, sense ometre
els que puguin ser considerats incòmodes. També cal assegurar la imparcialitat de la informació reflectida, sense censurar els punts de vista de cap part
interessada.
Crear un document que especifiqui els objectius i principis de funcionament i difondre-ho entre les parts interessades ajuda a explicar les expectatives, la metodologia utilitzada per garantir la imparcialitat i la reducció de
qualsevol asimetria de la informació necessària per a la qualitat de les aportacions de les parts interessades.

5.3. Reflectir la interconnectivitat dels diferents capitals en
els informes
En els últims anys està guanyant importància l’emergent Marc Internacional de Reporting Integrat <IR>, l’objectiu del qual és crear una nova generació d’informes que permeti vincular les dades financeres i no financeres.
Reporting Integrat es defineix com el procés per a l’elaboració d’un
informe periòdic que permeti una millor comprensió contextualitzada, a inversors i a altres parts interessades (clients, empleats, proveïdors...), de com
una organització crea (o destrueix) valor al llarg del temps, així com dels
factors financers i no financers impulsors d’aquesta creació de valor.
El propòsit principal d’un informe integrat és explicar als proveïdors
de capital financer com una organització crea valor al llarg del temps. La
manera de fer-ho és a través d’una combinació d’informació quantitativa i
qualitativa, i aquí és on entra el concepte de múltiples capitals, que reconeix
que les organitzacions depenen de diversos capitals, i no només del capital
financer, per tenir èxit.
Aquests capitals són estocs de valor que es veuen afectats o transformats per les activitats i outputs d’una organització. El Marc categoritza sis
capitals diferents: financers, manufacturats, intel·lectuals, humans, socials
i de relació, i naturals. A través d’aquestes sis categories, una companyia
pot quantificar totes les formes de capital que utilitza o afecta, encara que
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alguns impactes als capitals únicament podran ser reportats en termes narratius.
El Marc especifica que el model de negoci d’una organització es basa
en entrades de capital, i mostra com les seves activitats els transformen, a
modificar l’estoc de capitals resultant (figura 7).

Font: International Integrated Reporting Council.

Figura 7. Creació de valor (preservació, disminució) als sis capitals.

5.4. Aplicar la supervisió i els controls adequats a les dades no
financeres, igual que es fa amb les dades financeres i les
comunicacions
L’equip d’auditoria interna pot revisar la qualitat, la pertinència i la
procedència de les dades. A més, existeixen serveis d’empreses d’assegurament que s’especialitzen a verificar l’exactitud de les dades de sostenibilitat,
i proporcionen una opinió externa i independent sobre la fiabilitat de la informació.
Cas Kingfisher
Kingfisher té disposat que cada companyia filial operativa compti amb
un delegat de sostenibilitat, encarregat de la recol·lecció de dades i responsable d’enviar-les.
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Per la seva banda, el director executiu de cada companyia filial operativa és el responsable d’assegurar que els processos i controls apropiats s’estan aplicant per supervisar i reportar el progrés en relació amb els KPI i metes de sostenibilitat establerts. A més, se’ls exigeix completar un procés
d’acte-certificació anual amb l’objectiu de confirmar que les dades de sostenibilitat presentades al Grup són materialment precises i han estat subjectes
a un nivell adequat de revisió abans de la seva presentació.
Per tal d’assegurar la garantia de les dades de sostenibilitat recopilades
a través del Qüestionari KPI i del Qüestionari de Base, Kingfisher treballa
amb auditors interns i externs.
• Per realitzar l’auditoria externa de les seves dades 2015/16, Kingfisher va treballar amb una de les firmes denominades Big Four. La declaració de garantia també proporciona detalls sobre l’abast del treball d’auditoria externa i interna.
• Quant a l’auditoria interna, Kingfisher compta amb un procés integral
de revisió de les dades KPI i Base, que és supervisat pel seu equip
d’auditors interns:
– Disposa d’un procés de revisió per part de l’oficina central del
Grup. El procés és coordinat per una firma externa que treballa juntament amb uns experts interns i amb altres experts externs per revisar les dades. Per exemple, les dades sobre energia i altres KPI relacionats amb la propietat són revisades pel Departament de Propietat
del Grup, i les dades referides al recurs fusta són revisades per
l’equip Sustainable Timber i per una consultora externa especialitzada, que ha actuat com a consultor principal per al subministrament de fusta segons la política establerta pel Govern del Regne
Unit.
– Després de la revisió realitzada per l’oficina central del Grup, una
selecció de dades són sotmeses a un procés d’auditoria interna, utilitzant els seus equips locals d’auditoria interna de cada companyia
per realitzar-ho. El procés inclou proves detallades d’una mostra de
dades de la font d’origen.
Per comprometre els responsables i per impulsar la qualitat de les dades, Kingfisher va introduir en 2013/2014 un premi a la qualitat de les dades
per reconèixer a la companyia filial operativa que tingués una presentació
de dades més completa, precisa i puntual.
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6. Conclusions
Les empreses són conscients que la mesura és una de les claus per a una
gestió eficaç, i que la recol·lecció i anàlisi de les dades sobre com una companyia està operant condueix a un coneixement que pot millorar la presa de
decisions, perfeccionar les metes i objectius i focalitzar els esforços de tota
l’organització.
Les dades exerceixen un paper cada vegada més important per crear
productes, operacions i cadenes de subministrament més sostenibles. A
més, les organitzacions necessiten recol·lectar dades completes i fiables sobre les quals poder basar les seves decisions de negoci futures.
El sistema de recopilació de dades en una organització ha de ser flexible, específic de les seves necessitats, i tenir per objectiu la millora del conjunt de les seves activitats. L’elaboració d’aquests processos no és tan simple com es podria pensar, especialment quan les demandes d’informació i
transparència procedent de les parts interessades de l’empresa sempre estan
canviant.
Tant en el cas que les dades s’utilitzin per a anàlisis i informes interns,
com que siguin compartides públicament a través de memòries de sostenibilitat, les dades no financeres han de ser: (1) recol·lectades de múltiples fonts;
(2) verificades en exactitud, fiabilitat i representativitat; i (3) comunicades
d’una manera que satisfaci les necessitats d’informació d’una gran varietat
de parts interessades.
Es tracta d’un treball de certa complexitat, especialment en empreses
globals amb cadenes de subministrament descentralitzades. Els professionals del control de gestió poden ajudar les seves organitzacions a crear iniciatives de gestió de mètriques de dades de sostenibilitat clares, eficaces i flexibles.
Mostrar la connectivitat de les dades ambientals, socials i de governabilitat amb l’acompliment financer permet identificar els riscos, però també
mostra unes oportunitats per augmentar l’eficiència en el compliment dels
reptes del segle xxi.
Crear aquesta comprensió és una tasca molt familiar per als professionals del control de gestió. Ja no n’hi ha prou únicament amb estimar les necessitats de consum de recursos i els requisits de personal. Els factors de
sostenibilitat afecten els clients, la comunitat i els empleats en múltiples dimensions. Els professionals del control de gestió estan idealment preparats
per integrar aquesta tasca en els cicles existents de planificació i control. I a
les empreses molt pocs professionals són tan convincents com el controller
quan es tracta de demostrar no només el que s’ha de mesurar, sinó també
que això crea valor per a l’organització.
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