Innovació àgil 2017-18

Accelerar el procés d’innovació com a estratègia d’empresa

Innovació i agilitat:

Contingut del curs:

El que diferencia a las empreses que creixen i generen beneficis de
forma continuada es la seva capacitat per a la innovació i l’agilitat.

1. Innovació i rendiment. Crear valor des del principi. Autoavaluació inicial: La nostra cultura innovadora
2. Estratègia i innovació. La innovació com a procés: Els 9
elements clau.
3. Processos de Suport: Organitzar les activitats
“d'intel·ligència” econòmica i estratègica. Estratègia de
productes i gestió del portafolis. Gestió de la Tecnologia
i Gestió del flux d'innovació.

Innovar àgilment vol dir aplicar un procés estratègic que es basa en
la fusió activa d’aquests dos conceptes:

Innovació + Agilitat = Innovació àgil

Innovar es un procés estratègic:
Innovar no és un fruit de la genialitat, de la casualitat o de la sort, és
un procés lligat a l’estratègia de l’empresa.
Un procés de direcció que millora el seu progrés, competitivitat i
que possibilita la creació de:

Cultura innovadora
Innovar contínuament amb èxit, gestionant un flux de projectes i
programes per a:


Innovar en productes o serveis. Fer quelcom nou.



Posicionar-se al mercat de forma diferent o nova. Innovar la
proposta de valor als clients i el posicionament de màrqueting.



Fer les coses de forma diferent. Innovar els processos interns.



Canviar de paradigma. Crear un nou “model mental”.

El Curs:
Aquest curs es realitza des del 2006. Es redissenya i perfecciona
anualment a partir de les experiències adquirides amb les empreses i organitzacions participants. (Veure referències)

Es pot organitzar sota demanda per a grups d'entre 6 i 15 persones
d'una o diverses empreses i organitzacions.
S’adapta a les necessitats i es presenta entre 16 i 24 hores. Es pot
programar en 2 dies complets o per 4-6 sessions de 4 hores.
La nostra metodologia de treball, inclou reunir-nos amb les empreses abans i posteriorment al curs, primer per detectar els temes
preferents d'interès i prioritats de l'empresa. En definitiva, per
assegurar que les seves expectatives i necessitats seran cobertes.
La reunió posterior, serveix per orientar i ajudar els participants a
treure el màxim profit en la implementació d'accions concretes
resultants del curs.

4. Innovació Àgil. Processos Lean. Innovació vs. millora
continua, (Kaizen). Lean startup. Eines.
5. Innovació oberta. Generar i seleccionar idees i oportunitats. La veu del client. Expectatives. Arbre d'idees. Afinitats. Qüestionari de diferenciació de Kano. Relacions a
QFD.
6. El Disseny i “Design Thinking”. Sintetitzar aprenentatges, crear ràpidament assajos i prototips. Diferenciació,
valor i marques. Assajar conceptes amb l'usuari final.
Eines; el poder de les histories.
7. Gestionar Projectes i Programes. De idees a projectes,
selecció i priorització. Projectes y programes: flux. Metodologies PMBOK, eines: PRINCE2 i gestió àgil SCRUM.
8. Eliminar barreres. Barreres a la innovació: de las persones, de la organització i del entorn. Barreres al coneixement. Maduresa organitzativa. Barreres del entorn: el
cas d’Espanya.
9. Gestió del coneixement i recursos intangibles. El Balanç
invisible. Coneixement: De tàcit a explícit, gestionar l’entorn del coneixement. Facilitar el cercle virtuós.
10. ¿Como mesurem la innovació?. Identificació de mesures
i indicadors. Sistema estratègic. Eina d’avaluació, 6 i 12
eixos. Avaluació global del procés. Accions.
11. La innovació es canvi. Compromís de la direcció. Cultura
i gestió del canvi. Integració de processos i gestió integral
harmònica.
12. Sostenir les millores adquirides. Eina d’avaluació. Conclusions

Una experiència internacional per transmetre com gestionar i millorar el procés:
Tant el curs como el suport addicional es basen en l'experiència internacional i l’excel·lència. Es presenten gran quantitat
d’idees provades per implementar al tornar a la seva organització. A més, l’ajudem a identificar les barreres, hàbits i paradigmes que s'oposen a la innovació.
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Accelerar el procés d’innovació com a estratègia d’empresa
“...aquest curs és el que més ens ha ajudat a no malgastar recursos i augmentar
considerablement el % d’èxits finals en
els nostres projectes”

Objectius.
Al curs aprendrà a:




Estructurar i millorar el procés d’innovació àgil ,
amb experiència internacional, per a millorar el
rendiment.
 Reduir temps de llançament al mercat
 Reduir falles en els llançaments
 Reduir inversions perdudes
 Incrementar la productivitat
 Augmentar els “nous ingressos”
Accelerar el flux d’innovació amb l’estratègia
d’empresa..



Organitzar i estructurar la generació i selecció
d'idees.



Gestionar la 'intel·ligència’ econòmica i estratègica.



Escoltar la veu del client, les expectatives, l'ús
d’eines de disseny orientat. Design Thinking,
Kano i relacions a QFD.



Gestionar projectes, programes i el seu flux,
amb metodologies i eines PMBOK, PRINCE2 y
SCRUM.



Gestionar el risc, la incertesa, costos i recursos
de múltiples projectes.



Mesurar el procés d’innovació. Utilitzar eines
d'avaluació del procés de gestió i de la ‘cultura
innovadora’.



Com eliminar barreres a la innovació i al coneixement, basats en la gestió del canvi i el treball
d’equips d’alt rendiment.

Francesc Güell
Àmplia experiència como a
directiu i conseller d'empreses internacionals d’especialitats químiques i farmacèutiques.
Como a consultor independent, ha donat formació i
suport a empreses dels
sectors químic, farmacèutic,
cosmètica, perfumeria,
electrònica, detergents, alimentació, consum, transports, maquinària, vidre, i altres, en temes d’excel·lència operativa, innovació, millora de processos i
“Lean”, projectes de canvi, gestió del coneixement,
mesures i indicadors i gestió integral.
També treballa en tasques de voluntariat amb ESADE Alumni Solidari amb projectes de consultoria i
suport a entitats del tercer sector social .
Va ser soci de Cinergence, Delos Partnership i va
desenvolupar les activitats d’Oliver Wight a Espanya
Fins al 2001, director general i conseller delegat de
Goldschmidt i de Witco a Espanya.
Des de 1996, Managing Director de Witco ODG
Europa, membre del Comitè Directiu de Witco
GmbH, i del “Global Business Team” de Witco ODG
(USA).
Anteriorment, director de la Divisió Química de Schering España, director general i conseller delegat a
Rewo Química, i directiu internacional a Hispano
Química Houghton.
Soci membre de l’ACCID, Comissió d’intangibles.
Soci fundador del Fòrum de Gestió Integral. Va ser
president de la Comissió Organitzadora del congrés
mundial CESIO 1996 a Barcelona i vicepresident de
l'Associació Espanyola de Tensioactius, (AEPSAT) .
Enginyer Químic. Postgrau a ESADE en Alta Direcció d’Empresas i Màster en Gestió del Coneixement
ICT-UPC al 2002.
Ha participat en nombrosos programes, seminaris i
cursos a ESADE, IESE, EADA, APD, i al MCE,
(Bruselas).
Autor d'articles i cursos sobre innovació, industria
química, direcció estratègica, models de gestió
integrada, gestió del coneixement, gestió del canvi i
excel·lència als processos empresarials.
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Referències:

Almirall - Prodesfarma
Alcahuz Distribuciones
Antonio Puig S.A.
Arbora & Ausonia
Astra-Zeneca
Aventis
Boehringer Ingelheim
CAF
Chupa Chups S.A.
Cristalerías de Mataró
Farma Lepori S.A.
Fenoplástica S.A.
Ferro España S.A.
Finaf.– Farma Lepori.
Fundació Jaume Casademont.
Fundació Joan Salvador
Gavina
Fundación Prevent
Galde s.l. Privata
Glaxo SmithKline
Grefusa S.A.
IAF
ICI España - Uniqema
IIR España
Inspiralia.- Pera Spain
Interni Grupo.
Johnson & Johnson Esp.
Johnson Mathey
Laboratorios Ordesa
Legrand Española
Levi Strauss EMEA
Lonza Biologics
Merck Generics
Messier-Dowty Internat.
Persan S.A.
Pikolin S.A.
Repsol S.A.
Sanofi Aventis
Sara Lee
Schneider Electric S.A.
Siemens VDO España
Snecma Moteurs
Soler & Palau S.A.
Solvay
T-Systems Iberia
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