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Càtedra de Transparència i Control
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Canvi de paradigma en el sector empresarial
Introducció1

Shareholder 

theory (1980)

Crisi canvi climàtic

Crisi financera

Crisi COVID-19

Stakeholder 

theory

Creació de valor 
compartit
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Triple sostenibilitat/Triple 
bottom line

Introducció1
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Problemes de la informació sobre sostenibilitat
Introducció1

• No totes les empreses disposen d’informació sobre 
sostenibilitat.

• Dificultat de comparar aquest tipus d’informació, inclús 
entre empreses d’un mateix sector.

• Augment de casos de “Greenwashing”. 

Directives: Taxonomies: Normes internacionals 

de sotenibilitat:

1. NFRD
2. CSRD
3. ...
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Reptes actuals de les empreses
Introducció1

ESTRATÈGIA I 
MODEL DE 

NEGOCI

ADAPTACIÓ !
EINES DE 
GESTIÓ I 

CONTROL 
(QCI,...)
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Concepte i objectius
Quadre de comandament integral2

• Execució de l’estratègia.
• Definició d’objectius.
• Fixació d’incentius.
• Informació.
• Coordinació.
• Alineament.
• Controlling.
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Perspectives QCI tradicional
Quadre de comandament integral2
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Mètodes d’integració
Integrar la dimensió social i mediambiental3

1. Integració dels aspectes socials i mediambientals en
les 4 perspectives originals del QCI.

2. Introducció d’una nova perspectiva que integra els
aspectes relacionats amb la sostenibilitat.

3. Creació d’un QCI sostenible que funciona en paral·lel
al QCI tradicional.
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Exemple 1. Integració en les 4 perspectives originals del QCI
Integrar la dimensió social i mediambiental3

Mapa 

estratègic de 

Riau Cocoa

Font: Kaplan & McMillan (2020) “Updating the BSC for the Triple Bottom Line Strategies” HBS Working Paper Series.
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Integrar la dimensió social i mediambiental3

Mapa estratègic 

de Nike

Font:

Exemple 2. Integració en les 4 perspectives originals del QCI
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Exemple 3. Introducció d’una nova perspectiva
Integrar la dimensió social i mediambiental3

Mapa estratègic 

d’Amanco Wavin

Font: Kaplan & McMillan (2020) “Updating the BSC for the Triple Bottom Line Strategies” HBS Working Paper Series.
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Passos a seguir
Procés per adaptar el QCI 4

1. Identificar els aspectes de sostenibilitat rellevants
(anàlisi materialitat).

2. Determinar els factors clau socials i mediambientals
per cada perspectiva del QCI.

3. Establir els objectius i seleccionar els indicadors per
fer-ne seguiment.

4. Definir un sistema d’incentius.
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Anàlisi de materialitat
Procés per adaptar el QCI 4

Doble materialitat: 

Exemple d’impactes socials

Exemple d’impactes medioambientals
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Determinar aspectes rellevants per cada perspectiva
Procés per adaptar el QCI 4

Perspectiva: clients
Perspectiva: 

Processos interns
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Determinar aspectes rellevants per cada perspectiva
Procés per adaptar el QCI 4

Mapa 

estratègic 

empresa tèxtil
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Seleccionar indicadors de seguiment
Procés per adaptar el QCI 4
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Factors clau per l’èxit de l’adaptació5

• Integrar els objectius socials i mediambientals al
negoci operatiu de l'empresa.

• Cal fer una selecció estratègica dels problemes
socials i mediambientals que una empresa pot
contribuir a resoldre.

• És important identificar i comprometre els grups
d’interès de l’empresa.
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Conclusions6

• QCI és una eina de gestió útil.

• Permet integrar 3 tipus de valor en una única eina.

• Existeixen diverses formes d’integració de les
dimensions socials i mediambientals .

• L’anàlisi de (doble) materialitat és un pas clau.

• Estratègia, gestió i reporting en matèria de
sostenibilitat han d’estar ben connectats.


