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Introducció 
En aquesta sessió 1, el meu propòsit és compartir experiències, i us voldria presentar 8 vistes o cares 
sobre la innovació i la innovació àgil, per debatre sobre algunes, les que considereu més 
interessants. 
Innovació és una paraula molt usada i en molts àmbits. Tothom sembla estar d'acord que cal 
fomentar-la i que totes les empreses i organitzacions haurien d'enfocar la seva estratègia a la 
innovació, especialment les pimes i noves empreses. 
Però el concepte que de vegades s'explica en aquests diferents àmbits no sempre coincideix. Crec 
que hauria d'aclarir primer el concepte que vaig a aplicar a la paraula innovació, i que està enfocada 
a l'acció, és a dir, a les capacitats de l'organització per actuar. 
Innovar seria alguna cosa així com portar les bones idees a la realitat, de forma continuada i amb 
èxit. Innovar no és, per tant, fruit de la genialitat, de la casualitat o de la sort sinó un procés. Un 
procés que es pot dissenyar, implantar i millorar en totes les empreses i organitzacions. Un procés 
que afavoreix la creació d'una "cultura innovadora". 
Innovar no és una opció sinó una necessitat. Vol 
dir: 
• Fer alguna cosa nova. Innovar en productes o 

serveis. 
• Posicionar-se en el mercat o segment de 

forma diferent o nova. Innovar en la proposta 
de valor a clients i en el posicionament en el 
mercat. 

• Fer les coses de manera diferent. Innovar els 
processos interns. 

• Canviar de paradigma. Crear un nou "model 
mental" o categoria. 

Ho veiem diferent a la invenció o al descobriment, 
que seria una cosa que fins al moment es 
desconeix, normalment basat en un descobriment 
sigui científic o tecnològic. 
Una innovació és la utilització d'aquest nou 
coneixement o tecnologia per a una aplicació real. 
Una cosa que serveix a les persones o a la comunitat. 
• La innovació pot significar un salt radical en l'àmbit empresarial, cosa que el mercat no ha vist 

mai abans. 
• O pot ser de tipus incremental, és a dir que ha pres un concepte o idea existent i el millora, 

típicament usant un procés d'etapes i de desenvolupament en fases, que condueixen a un nou 
producte comercialment viable. 

• Però tampoc la confonem amb la millora contínua o "Kaizen", és a dir, la innovació sempre 
tindrà un caràcter de cert 'salt qualitatiu'. 

                                                           
1 Masterclass amb Responsablia presentada al Maig 2018 
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Innovació i canvi 

Tinc la convicció que les organitzacions, i com a tals les empreses, es comporten i 
evolucionen com a sistemes oberts. Un sistema obert és tot aquell que interactua i 
està comunicat amb l'entorn social. 

La qual cosa, com a primera conseqüència, és que per sobreviure i desenvolupar-se s'han d'adaptar 
contínuament. En realitat, en un entorn social canviant, mai acaben d'adaptar. 
L'ésser humà és un sistema biològic obert, innovador per naturalesa ja que, en el transcurs de 
l'evolució, s'ha adaptat contínuament als canvis en l'entorn. 
La persona humana, a més, com ser intel·ligent i emotiu, té una tendència natural al coneixement, a 
l'exploració, per explicar-se els fenòmens que observa i de ser-hi, d'arribar amb la seva presència als 
espais cada vegada més llunyans i remots. 
La història humana és la història de totes les nostres innovacions, des de les més petites fins algunes 
que són fites fonamentals i que han canviat dràsticament la nostra manera de viure. 
Per tant, les organitzacions, com a sistemes oberts formats per persones, són de naturalesa 
adaptativa i innovadora. 
"Canvi i innovació, radical o incremental, són coses normals, no hi ha extraordinari en el fet adaptar-
se. Es tracta d'una condició necessària per a la supervivència en tots els éssers vius i en els sistemes 
oberts ".2 
Per què llavors en algunes organitzacions i empreses costa tant innovar? O costa molt més en unes 
que en altres? ¿I perquè en determinades 
zones, països o entorns socials, la innovació no 
només no és habitual, sinó que és escassa, rara 
i difícil? 
Una explicació és que, amb el pas del temps, en 
les organitzacions, territoris o societats, s'han 
aixecat barreres a la innovació, i que aquestes 
barreres arriben a ser un veritable fre o 
inhibidor de la tendència natural d'innovar. 
És cert que, a més, la innovació porta implícit 
un canvi i davant el canvi es generen reaccions. 
Tot i la naturalitat de l'adaptació i del canvi, 
aquest té els seus detractors i les seves estratègies de resistència. És a dir, algunes persones i 
organitzacions generen resistències al canvi i, per tant, també a la innovació. 
Exemples: 
• Si funciona bé, no el toquis ... (popular) 
• Que inventin ells ...! (Miguel de Unamuno) 
• Per què destinar recursos a innovar si ens va bé? 
• Canviar ens assegura l'èxit? Qui demostra l'eficàcia de la novetat? 
Aquesta és una estratègia raonable o comprensible, la més econòmica si les coses van raonablement 
bé. D'aquí que es digui que l'inici d'un canvi es facilita si s'està en una plataforma calenta, (prou 
calenta perquè comenci a cremar els peus). Existeix a més la tendència a la hipervaloració del que es 
té, com a factor reactiu a la novetat.  
Prescindint de les raons o raonabilitats de la resistència al canvi, aquest genera barreres a la 
innovació, que s'acumulen lentament i arriben a crear una cultura en les organitzacions que la arriba 
a dificultar o impedir. 
Existeix un altre motiu, la innovació normalment s'orienta al futur, i per tant comporta amb si més 
risc que el immediat. 
                                                           
2 Samuel Husenman. El cambio y la mejora como estrategias adaptativas 
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Per a més dificultat, en les empreses els processos normalment estan orientats a obtenir un 
rendiment i aquest es sol mesurar a curt termini, de manera que els seus processos 'operatius' 
s'enfoquen al rendiment immediat.  
En l'assignació de recursos, sempre limitats, la innovació en certa manera competeix amb els 
processos operatius, amb la qual cosa es produeix una tensió de prioritats. ¿Prioritzem el rendiment 
immediat o el futur? Aquesta dialèctica s'observa en major o menor grau, a totes les organitzacions i 
es pot distingir clarament en quines d'elles hi ha una orientació marcada en un o altre sentit. 
Como conseqüència, on la innovació es paralitza, és rara, complicada, cara o fins i tot inexistent, és 
perquè hi ha barreres. Aquí és on sol prevaler el dia a dia, l'enfocament al rendiment immediat, sinó 
especulatiu, més que el rendiment futur.  
Cal reconèixer aquestes barreres i resistències al canvi si realment es vol innovar. Però, d'altra 
banda, hi ha cert consens a col·locar a la innovació i el canvi permanents com a necessitat 
imperativa, en cas contrari no hi ha futur.  
"La probabilitat que en un futur o a mitjà termini les coses segueixin sent igual que ara és exactament 
zero" (3)  
Per tant, cal decidir situar-se al futur i reconèixer que les coses canviaran, que necessitem de la 
innovació per adaptar-nos i progressar.  
En resum: la innovació és canvi, i per 
gestionar-la hem de gestionar el canvi 
adequadament.  
 
Els models de gestió del canvi s'assemblen. 
En realitat, la pràctica és el que condueix a 
l'èxit. Podem utilitzar quatre models: 
Michael Doyle, Managed Change Model, 
John P. Kotter i Metodologia pràctica 
d'implementació.  
En qualsevol cas, un procés de canvi necessita: Lideratge, Equip, Pràctica, Formació i 
Acompanyament. 

Barreres a la innovació 

Totes les barreres s'han de tenir en compte, però les més importants, són les que 
sorgeixen de l'entorn, del medi en què l'empresa estigui ubicada. Del paradigma 

social, cultural, econòmic, institucional, etc. Aquestes són les que van conformat i sedimentant les 
nostres barreres individuals i les de la nostra organització.  
"Podem dir que hi ha ambients que aixafen les noves idees, mentre que en altres semblen florir sense 
esforç.  

                                                           
3 John Kotter 
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En aquest context, hi ha llocs, ambients o 
cultures on la innovació és realment 
difícil, alguna cosa simplement ocasional 
fruit de l'excepció. I, no obstant, hi ha 
altres llocs, ambients o cultures on la 
innovació s'afavoreix espontàniament". 
(4) 
Cal saber quin és l'origen de les barreres i 
realitzar plans d'acció per eliminar-les. 
No fer-ho seria gastar moltes energies, 
recursos i costos infructuosament, el que 
justificaria majors barreres i resistències 
en el futur, a causa de fracassos i males 
experiències. 
En un cercle més ampli, les organitzacions, com a sistemes oberts, en estar vivint en un sistema 
social o entorn, són influenciades, i si aquest entorn és poc procliu a la innovació les dificultats 
augmenten, ja que no només hi ha les barreres de l'interior, sinó en tot el seu entorn social o país. 
Ja que aquestes barreres probablement no les pot eliminar, hauran realitzar un esforç per, sense 
aïllar-se, a construir un 'cordó sanitari', una cultura pròpia i diferenciada, per evitar que la seva gent 
es contamini l'entorn. És molt difícil, motiu pel qual moltes empreses decideixen assentar les seves 
àrees o equips relacionats amb la innovació en països o entorns socials més oberts i adequats. 

Situació de España 
Segons les estadístiques de l'EIS (5), la posició relativa d'Espanya quant a innovació en relació amb la 
mitjana dels països de la UE segueix decreixent des de 2010. La seva distància respecte als líders 
europeus i pel que fa als fortament innovadors augmenta encara més. 
Les dimensions o àrees on s'identifiquen les seves debilitats relatives són pràcticament les més 
determinants al creixement de l'índex d'innovació d'un país: la inversió en R + d, el suport financer, 
les patents, cultura empresarial, i les aliances entre empreses i innovadors referents en una base 
sòlida de petites i mitjanes empreses innovadores i amb creixement. 
En resum: Es requereix un esforç continuat per buscar l'origen de les barreres internes i externes, 
amb plans d’acció per eliminar les internes i almenys disminuir les externes. El nostre entorn no és 
el més favorable a la innovació. 
 

Innovar és un procés 

 
Es un procés que es pot dissenyar, implementar i millorar en totes les empreses i 

organitzacions. I un procés que, com a tal, les empreses han d'estar preparades per gestionar.  
Si es gestiona bé, afavoreix la creació d'una "cultura innovadora". 

                                                           
4 Steven Johnson. Las buenas Ideas 
5 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/ 
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És un procés mesurable i que abasta a 
tota l'organització o a totes les àrees 
d'una empresa.  
Òbviament, hi ha innovacions que han 
sorgit d'un moment de genialitat, però el 
més cert és que la majoria, especialment 
aquelles que s'han demostrat importants 
en la societat, són el resultat de 
l'exploració, la investigació i la recerca 
d'oportunitats, l'obertura a l'exterior, el 
risc, la prova i error. Precisen del 
coneixement, la informació i els recursos 
intangibles. Es recolzen en les 
competències individuals i en la formació 
d'equips multifuncionals altament eficients i en xarxes de coneixement. 
Hauria de ser un procés "obert", és a dir, que cap límit o barrera pot impedir el flux d'idees i de 
participació en els projectes. Innovar en un procés obert, es veu afavorit per la interacció de com 
més coneixements i competències possible. Per això obre l'empresa a l'exterior, incrementa la seva 
capacitat per aprendre i la prepara per crear de forma continuada: avantatges tecnològiques, 
avantatges en el posicionament en el mercat o la proposta de valor al client i avantatges pels 
processos interns que redueixen els seus costos. 
La innovació és, a més, un procés de gestió dels projectes que resulten de convertir idees en 
projectes concrets i un procés de gestió dels programes de projectes que, en forma de flux continu, 
són la manera de canalitzar i optimitzar els recursos necessaris per a portar-los a bon fi.  
Passar d'una idea o d'un concepte bàsic fins a un producte útil i disponible al mercat és una feina 
molt gratificant, però implica el gestionar bé aquest procés complex. Reconèixer-i comprendre-ho, 
sent capaços de navegar a través d'ell amb els recursos disponibles, pot significar la diferència entre 
l'èxit i el fracàs. 
En resum: La gestió de la innovació és un procés de direcció, directament lligat a l'estratègia de cada 
empresa i d'acord amb la seva visió i valors concrets.  

Innovació i rendiment 

Innovación i rendiment no són termes contradictoris sinó al contrari, es complementen. 
De manera que a major innovació major rendiment. 

Amb això, poden produir tensions en l'organització, ja que una es dirigeix al futur i l'altre és un tema 
del present. Són dos processos bàsics que competeixen per recursos. Per això parlo de 'harmonitzar' 
innovació amb rendiment. 
Soc conscient que l'experiència pot ser útil, però no com una recepta a aplicar sistemàticament. Sabem 
que el que ha anat bé en un temps i circumstància, no necessàriament funcionarà en un altre moment. 
Per tant, convé utilitzar-la amb criteri i mesura. En molts casos, desaprendre és un pas tan important 
com aprendre. 
De una forma esquemàtica i molt simple, els processos primaris d'una empresa els podem representar 
com es veu a la figura:  
Com operatius s'inclouen tots els processos que representen l'activitat diària de l'empresa, des de la 
captació de clients, vendes, màrqueting etc., fins a tots els processos de la cadena de 
subministrament. 
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Els processos de suport inclouen totes les 
activitats de RRHH, IT, Finances, Administració, 
Manteniment etc., és a dir, tots aquells que 
donen suport a l'activitat operativa i també al 
procés d'innovació, les activitats del qual 
preparen el futur de la empresa. 
Atès que, en el nostre entorn actual, el canvi és 
una constant, i és un canvi accelerat, on una 
empresa creia tenir una avantatge competitiu, 
resulta que els seus productes o serveis es 
transformen ràpidament en genèrics i la pressió 
en el mercat s’intensifica. 
Per això el procés d'innovació l'integrem amb els processos operatius i de suport en un únic procés de 
"gestió integral", que permet introduir els canvis i variacions rellevants en l'entorn per prendre les 
decisions. 
En resum: Haurem d’harmonitzar la innovació com un procés a futur amb l'operativa diària, el 
rendiment immediat, compartint recursos i pressupostos limitats en un procés de "gestió integral 
harmònica" . 

Innovació àgil 

El repte és, a més d’innovar, fer-ho àgilment. Per a això ens basem en la fusió activa 
d'aquests dos conceptes:  

Innovació + Agilitat = Innovació àgil 
Agilitat és introduir el concepte de valor i flux en tots els processos, alliberant les activitats que no 
condueixen a crear valor o facilitar el flux de projectes.  
La innovació àgil resulta, per tant, d'aplicar la metodologia "Lean" a accelerar tots els processos i 
aplicar els recursos alliberats al flux de la innovació. 
El terme "Lean" suggereix alguna cosa exempt de greix, lleuger, i per tant alliberat de pes 
innecessari. El terme "Àgil" és semblant, però a més té certa connotació de moviment, de velocitat o 
capacitat per adquirir velocitat, és a dir, lleuger i amb una bona capacitat de acceleració. 
L’empresa àgil ha realitzat un procés important d'acceleració de processos. Però també ha fet alguna 
cosa més. Ha aconseguit augments en la qualitat i una disminució dels temps de cicle i dels controls. 
Amb la capacitat addicional que ha aparegut, tant en maquinària com en treball, l'empresa pot 
prendre una decisió: si amb aquests resultats es redueixen recursos i amb això s'obtindrà només una 
reducció de costos. O bé, si utilitza els recursos i capacitats addicionals per fer noves coses, amb el 
que s'obtindrà una major capacitat de resposta i d'ingressos. O bé, si es barregen les dues 
possibilitats, amb un efecte mixta. 
La empresa guanya agilitat en innovació quan decideix fer servir totes les capacitats per fer alguna 
cosa nova, és a dir, a la innovació. 
D’aquesta manera, l'empresa àgil és aquella que ha gestionat les seves prioritats, primer guanyant 
velocitat en tots els seus processos i segon mitjançant una actitud totalment proactiva, és a dir, no 
satisfets amb el "estatus quo", ha creat sinergies entre els seus processos bàsics. 
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En la creació de noves empreses el terme 
que més s'utilitza , referit a la innovació 
àgil, és el de "Lean Startup".  
Una "Lean startup" busca “crear” un nou 
model de negoci, en lloc de “executar" 
un model existent. 
Veure el diagrama de procés simplificat 
segons Eric Ries. (6)  

Lean + startup = velocitat. 
Velocitat, en aquest cas, és l'eliminació 
de tasques sense valor i la iteració. 
Es l'activitat simultània de processos 
encadenats; Cicles de desenvolupament i 
cicles d'aprenentatge; Construir, mesurar i aprendre; Iterar els cicles; Perseverar o pivotar; crear un 
model de negoci a partir del mínim vàlid (MVP); utilitzar el Model "Canvas" com a facilitador d'un 
startup. 
En resum: El procés d'innovació el convertim en àgil mitjançant metodologies "Lean".  

Cultura innovadora i maduresa 

L’experiència com a directiu i com a consultor treballant en temes d'innovació i 
estratègia permet identificar trets comuns en les empreses que podem anomenar 

"innovadores" o que practiquen el que anomenem "cultura innovadora". 
La cultura innovadora es crea amb l' aprenentatge acumulat d’estructurar i perfeccionar un procés 
d'innovació i amb les experiències d'èxits i errors en els seus projectes i programes d’innovació. 
Per això, l'empresa està disposada a considerar la innovació com el seu eix estratègic clau i busca 
sedimentar en la seva organització les experiències obtingudes. I també està disposada a buscar la 
seva pròpia via, ja que cada organització necessita desenvolupar el seu propi model. 
Els trets comuns que podem identificar es resumeixen aquí sense un ordre de prioritat, ni en una 
seqüència determinada, simplement agrupant els conceptes que, en les empreses observades, 
destaquen com a prioritaris:  
1. Crear coneixement. Generar idees.  

Les empreses innovadores creen coneixement contínuament 
i generen idees tant sobre nous productes o serveis, com 
sobre el seu posicionament en el mercat, sobre la marca i 
també sobre els seus processos interns. El coneixement 
s'entén com "capacitat per actuar" [7]. I aquest coneixement 
es crea a les organitzacions en processos que han estat 
descrits per Nonaka i Takeuchi [8]. La generació d'idees es pot 
facilitar eliminant barreres i creant un entorn adequat [9]. 

                                                           
6 Eric Ries. The lean startup methodology 
7 Ver: Karl E. Sveiby 
8 Ver: Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi 
9 Ver: Steven Johnson. Where good ideas come from 



 

Agile Innovation and performance in harmony 
www.fguell.com 

info@fguell.com   +34 609 303 683 
© 2018 Francesc Güell. Innovation and performance in harmony. All Rights Reserved 

8 vistes sobre la innovació i la innovació àgil        8 

2. Un altre tret característic és l'agrupació de tres 
conceptes: Aprendre, obertura a l'exterior i 
orientació al client. Les empreses innovadores 
aprenen contínuament, sobretot dels seus 
errors, (l'error no es penalitza), però també de 
totes les seves experiències i projectes. 
Aquest aprenentatge està estructurat i 
s'aprofita en el futur. S'han definit les característiques de les organitzacions que aprenen [10]. 
D'altra banda, la innovació oberta [11] és un concepte essencial i contempla l'obertura a l'exterior 
i l'orientació al client. Utilitzen més tècniques i eines adequades per escoltar "la veu del client". 
(12)  

3. La innovació és un procés estratègic i per tant les empreses innovadores 
tenen definit un procés d'innovació lligat a l'estratègia que han estructurat i 

millorat amb la seva pròpia experiència. A més, és un 
procés 'àgil'. [13]  
4. La innovació és canvi. Les empreses 
innovadores estan acostumades a gestionar el canvi. 
Saben que en tota innovació cal canviar alguns 
paradigmes. Si l'empresa no té experiència en incorporar i gestionar els 
canvis, això serà una barrera. [14]. Les empreses innovadores també han 
tingut en compte com actuar davant de crisi i canvis en l'exterior [15].  

5. Destaquem una altra 
característica que agrupa 
quatre conceptes. Gestió de 
projectes i programes. Les 
empreses innovadores 
treballen per projectes i 
agrupen aquests en 
programes. En alguns casos la seva organització ha evolucionat des de l'organització 
departamental, matricial o per processos, fins organitzar-se per projectes. En tots els casos s'han 
dissenyat un conjunt coherent de mesures i indicadors [16] per assegurar els resultats. La 
responsabilitat dels projectes recau en equips multifuncionals. Tots els projectes es revisen per 
fases mitjançant un procés d'etapes i portes. Mitjançant el mateix s'eliminen a temps aquells 
projectes la probabilitat d'èxit ja no és acceptable. 

6. La innovació genera amb freqüència empreses noves i startups. El concepte 
de "Àgil o Lean Startup", és buscar un model de negoci repetible i escalable 
en lloc d'executar un model de negoci existent. Les empreses innovadores 
han incorporat aquest concepte i l'han consolidat amb el de 'agilitat'. 
S'utilitzen eines per executar activitats de forma simultània en lloc de 
processos encadenats per als cicles de desenvolupament i cicles 
d'aprenentatge, per iterar els cicles, perseverar o 'pivotar' i crear un model 
de negoci a partir del mínim vàlid (MVP). (Veure: Eric Ries [17]).  

                                                           
10 Ver: Peter Senge, The learning Organization 
11 Ver: Henry W. Chesbrough, Open innovation & Services open innovation 
12 http://www.fguell.com/topics-of-courses-experiences/integrar-la-veu-del-client/ 
13 http://www.fguell.com/un-model-de-gestio-de-la-innovacio/ 
14 Ver: Michael Doyle y John P. Kotter 
15 http://www.fguell.com/change-crisis-innovation/ 
16 http://www.fguell.com/les-mesures-de-rendiment-avui/ 
17 Eric Ries. The lean startup methodology 
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7. Generar valor. Diferenciació, disseny i marques. Les empreses innovadores 
busquen generar valor, realitzar i capturar els primers beneficis en cada 
projecte. Revisen al final cada projecte i estructuren els seus aprenentatges. 
Busquen la diferenciació mitjançant la segmentació, mitjançant el disseny 
aplicat a l'usuari, al procés i a la fabricació. Busquen l'experiència del client i 
la gestió de marques. [18].  
 

Quan les característiques anteriors es reforcen i persisteixen en una empresa o 
organització, es sedimenta en la seva cultura la innovació com un procés estratègic i per tant podem 
dir que es crea cultura innovadora. Això els permet diferenciar-se i assumir posicions de lideratge. 
Moltes vegades hi ha voluntat d'innovar, però es fa 
difícil. Sovint les empreses han de centrar-se en el dia 
a dia, solucionar urgències, canviar els plans i 
programes de producció i això resta temps a tots els 
equips, es produeixen canvis continus en les dates, 
reunions etc. S'actua fora de terminis, els projectes 
s'allarguen més del previst. El marge és cada vegada 
més baix i els rendiments no són adequats.  

Maduresa organitzativa. Què fer?  
En aquests casos analitzem la "Maduresa 
organitzativa". Què vol dir això? Doncs que en principi 
no es pot demanar a una organització, sobretot si és 
petita o de recursos limitats, centrar-se en 
determinats processos a mitjà/llarg termini, si abans 
no ha resolt com funcionar en el dia a dia de forma estructurada i amb hàbits que condueixen a 
resultats correctes. És a dir, sense uns processos operatius estructurats i controlats. 
En termes més generals, podríem dir que l'organització no pot escometre uns processos que estan 
molt per sobre de la seva fase de maduresa 
actual, sense abans resoldre el bàsic. 
Si una empresa està en la Fase I en aquest 
diagrama de maduresa, serà difícil emprendre 
projectes que corresponen a les fases II, III o 
IV. Es necessita un canvi. 
Parlem de processos i en aquests casos 
normalment l'organització està més orientada 
a àrees o departaments que a processos. 
Hauria de ser el contrari, i per això, haver 
definit els processos clau, els operatius i els de 
suport. 
La innovació és un procés orientat a futur, però els processos operatius formen part del "dia a dia" i 
haurien de funcionar habitualment amb indicadors positius en més del 95% .A mesura que avancem 
en les fases de maduresa podem començar a "harmonitzar la innovació i la direcció dels processos 
operatius", és a dir, harmonitzar els resultats dels projectes a futur amb el rendiment del dia a dia. 
Els processos els estructurarem horitzontalment i donarem responsabilitat a equips multifuncionals.  

                                                           
18 Ver: Design Thinking. Integrating innovation, customer experience, and brand value. Edited by Thomas 
Lockwood 
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¿Cóm ho fem?  
Estructurant un procés de direcció que integra tots els processos clau, i Incorpora tots els canvis 
coneguts i rellevants, a partir de les últimes informacions de l'entorn i particularment les relatives a 
clients, mercat i cadena de subministrament i modificant les premisses.  
Considerem com a processos clau:  

1. La gestió d'innovació. Tots els projectes i programes 
2. La gestió de clients. Previsions venda i gestió de la demanda. 
3. La gestió d'operacions, subministrament i logística. 
4. Els processos de suport. HR, Finances, TI, 

etc. 
5. La gestió del coneixement i els 

intangibles 
Amb això establim un pla operatiu, amb un 
horitzó determinat, que conté totes les 
previsions i informacions disponibles, basat en 
unes premisses que es revisen contínuament: 
És un sol pla realista que proporciona visibilitat 
a totes les àrees funcionals. 
Això permet actuar amb decisions a temps i no 
reactives. Permet a més connectar l'estratègia 
amb el dia a dia. 
En resum: La cultura innovadora és part de la 
maduresa organitzativa, es crea amb l'aprenentatge acumulat en estructurar i perfeccionar el 
procés d'innovació, i amb les experiències d'èxits i errors. 

 

Mesurar la gestió de innovació 

El procés d'innovació, com a tal necessita, per a millorar, de mesures i indicadors.  
Exemples de mesures i indicadors sobre innovació i projectes:  

 
• Temps de llançament. (Time to Market)  
• Reducció de l'anterior en l'últim any  
• Nombre de projectes actius  
• Compliment de fites en cada projecte  
• Projectes finalitzats amb compliment d'objectius inicials  
• Idees convertides en projecte  
• Nous productes en relació mitjana anual  
• Nous productes / Total de vendes  
• Mitjana de durada del cicle de vida de productes  
• Nombre de noves idees avaluades, projectes iniciats i interromputs  
• Aportació de nova tecnologia en productes / any  
• Clients / proveïdors involucrats en projectes 
Com a sistema per perfeccionar el procés, hem creat una Eina d'avaluació de la gestió d'innovació. 
És una eina que, com un baròmetre indicador sobre la capacitat d'innovar en les organitzacions, 
permet millorar el seu procés d'innovació. Centra l'atenció en les àrees que considerem més 
importants per a l'èxit del procés i la creació d'una cultura innovadora. 



 

Agile Innovation and performance in harmony 
www.fguell.com 

info@fguell.com   +34 609 303 683 
© 2018 Francesc Güell. Innovation and performance in harmony. All Rights Reserved 

8 vistes sobre la innovació i la innovació àgil        11 

L’àmbit de la innovació abasta no només el desenvolupament de nous productes, sinó també el de 
nous processos interns, la gestió de les noves iniciatives de posicionament en el mercat i la 
generació de nous conceptes i plataformes, basant-se en ocasions, en nous paradigmes. 
La eina és un qüestionari de 50 preguntes agrupades en 5 àrees. Es pot descarregar a: (19).  

És millor que el contesti més d'una persona per a cada empresa, hi ha lloc per a deu com màxim. 
El qüestionari consta de 5 fulls amb 10 afirmacions cadascuna. Se sol invertir un parell d'hores com a 
màxim en valorar totes les respostes. Es tracta d'entendre bé cada afirmació i la seva comparació 
amb la realitat de l'empresa. Els resultats es mostraran en dos gràfics, un de sis eixos i un altre de 12 
que permet veure, amb més detall, preveure quin tipus d'actuacions de millora s'haurien 
d'emprendre.  
Sota demanda es pot realitzar l'avaluació externa, la qual cosa comporta l'emissió de plans d'acció 
concrets. 
En resum: Disposar d'un sistema integrat de mesures i indicadors i utilitzar l'eina d'avaluació de la 
gestió de innovació. 
 

Alguns detalls sobre un procés d'innovació àgil  

Des que Toyota va implantar el seu 'TPS' (Toyota Production System) allà pel 1975, 
amb els seus resultats i el seu èxit, el terme "Lean" es va expandir ràpidament per tot 

el món. Avui s'aplica no només a la producció o en àmbits industrials sinó en els processos 
d'empreses i organitzacions de tota mena. També ho apliquem a la innovació. 
De aquesta manera, l'empresa àgil és aquella que aplicant les tècniques 'Lean', ha accelerat els seus 
processos i ha gestionat les seves prioritats creant sinèrgies entre el procés d'innovació, estratègia i 
el dia a dia. 
Accelerar processos significa augmentar el seu 'velocitat'. 
La 'velocitat' l'entenem com el % de temps en tasques que aporten valor al procés en relació amb el 
temps total del mateix. Pot oscil·lar entre 3 a 5% en la majoria dels casos, fins acostar-se al 50%.  
Si busquem uns trets que defineixin una empresa àgil, podrien ser els següents:  
Lleugeresa. Ve de  autoritària, ni burocràtica. En tot cas, ha realitzat una aplicació de les tècniques 
"Lean" als seus processos, incloent especialment el de la innovació. 
Velocitat. No vol dir que tot hagi de fer-se més de pressa. Significa que s'han optimitzat tots els 
processos i s'utilitzen mesures de 'velocitat'. S'han reduït els cicles per l'eliminació de tasques 
contradictòries, repetitives o inútils des del punt de vista del valor. 

                                                           
19 http://www.fguell.com/eina-avaluar-gestio-dinnovacio/ 
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Rapidesa. Indica que també s'han eliminat els temps d'espera, que s'actua amb respostes 
adequades en tot moment, com un flux continu, encara en les operacions discontínues. S'usen 
l'enginyeria concurrent o simultània, la iteració, integració i SCRUM, per exemple. 
Elasticitat. Pot també associar-se a flexibilitat. La flexibilitat d'adaptar-se a posicions molt diferents 
d'acord amb les necessitats canviants i l'elasticitat de saber tornar a la posició requerida en cada 
caso. 
Dinamicidad. És l'aspecte contrari al que estàtic o immòbil. L'empresa o organització dinàmica és la 
que es mou en contínua evolució per millorar i adaptar-se a les necessitats canviants. Conté també 
els conceptes de previsió i anticipació, sense les quals seria molt reactiva als esdeveniments, mentre 
que la dinamicidad s'expressa amb la voluntat d'influir en aquests esdeveniments, en provocar i 
anticipar els canvis. 
En la combinació de tot això consistiria l'agilitat en termes d'empresa o organització. Podem 
començar a imaginar l'empresa àgil fa a la innovació i al canvi, com aquella que evoluciona amb 
seguretat en el seu entorn competitiu i que ho demostra:  
• Sent la primera a detectar i comprendre els esdeveniments i tendències del seu entorn competitiu  
• Al disposar de una capacitat permanent de re configuració ràpida davant dels canvis i necessitats 

de nous entorns i paradigmes  
• Sent hàbil en detectar i / o en crear els mateixos canvis en els paradigmes existents.  
• Capacitat creativa per noves vós paradigmes i / o models. 
Un procés d'innovació àgil s'ha dissenyat i 
provat des metodologies d'agilitat i 
orientació al client. Encara que el 
representem com un flux continu, està 
permanentment obert a l'exterior, es basa 
en la iteració i l'activitat simultània de 
diversos subprocessos. La gestió de la 
innovació és un procés de direcció, 
directament lligat a l'estratègia de cada 
empresa i d'acord amb la seva visió i valors 
concrets. És un procés obert i per tant un 
model d'innovació oberta. 
Els elements clau del procés són:  
Elements d'organització:  

1. La direcció i la presa de decisions  
2. Organització per projectes / programes de projectes 
3. Revisions per fases. Etapes i portes 
4. Desenvolupament estructurat de cada projecte i activitat 
5. Les tècniques i eines adequades 

Elements o processos de suport:  
6. Gestió estratègica de Productos 
7. Gestió de la Tecnologia 
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8. La intel·ligència de la empresa 
9. Gestió del flux de innovació 

Identificadors d'una 'bona' gestió de la 
innovació:  
L'important en l'empresa, un cop avaluada la 
seva capacitat per a la innovació és 
identificar els elements que constituiran una 
gestió excel·lent. Com podem reconèixer i/o 
anticipar aquests elements amb totes les 
peces que es requereixen per funcionar 
adequadament?  
En primer lloc, el procés d'innovació i els seus subprocessos és important que es dissenyen o revisin 
amb criteris o metodologies "Lean", amb un concepte previ que és la definició de "valor" acordat. És 
a dir, eliminar de cada procés aquells passos i tasques que no aporten valor. Amb això es minimitzen 
i alliberen recursos de tot tipus. 
La alliberament de recursos condueix al concepte de "agilitat" utilitzant aquests recursos per 
reforçar el procés i dotar-lo de concurrència i iteracions entre les fases i projectes en marxa. Això és 
el que representen les dues fletxes cap enrere en el gràfic anterior. 
Lo següent, és la identificació i, si escau la implantació o revisió dels elements següents:  

1. Com es prenen les decisions. Qui dirigeix la innovació 
Un procés de presa de decisions clar, conegut per tots i àgil. La presa de decisions es fa a nivell 
directiu. No importa la denominació, en les empreses se sol anomenar comitè d'innovació, comitè 
d'aprovació de productes, equip de direcció d'innovació etc. Dependrà de la mida de l'empresa. En 
les petites o molt petites pot ser una sola persona dels directius o el mateix director general. En les 
grans un equip o comitè format per diversos directius, el líder o responsable del procés d'innovació 
en total i els de diversos dels seus subprocessos. És un element clau per tots els conceptes, per 
l'agilitat en la presa de decisions, el temps en què es prenen, la responsabilitat d'aprovació d'idees i 
projectes, les decisions en les diferents fases d'aquests, l'assignació de recursos, sobretot els 
compartits en diferents programes o projectes, etc. Defineix l'estratègia d'innovació i té la 
responsabilitat última en la selecció dels projectes i equips de projectes i en les revisions per fases. 
Al final tornarem sobre això. 
A partir d'aquí els elements els dividim entre els que afecten cada projecte en concret dins el flux 
d'innovació i els que afecten el conjunt de projectes o programes en tota l'empresa o organització.  
El punt anterior, naturalment és comú a ambdós. 
Que afecten cada projecte en concret, incloent els processos de selecció d'idees:  

2. Equips multifuncionals de projecte. Equip central i estès. 
Es essencial que cada projecte estigui 
assignat a un equip. I que cada equip tingui 
un responsable. També dependrà de la mida 
de l'organització, els equips seran més o 
menys nombrosos, amb dedicació parcial, 
gairebé totalment o total, però sempre 
reconeixent un equip base o central, que 
s'ocupa permanentment del projecte i un 
equip estès, al qual es incorporen altres 
membres experts en funció de les necessitats 
en les diferents fases. En qualsevol cas, 
l'equip de projecte és multifuncional, és a dir, 
reuneix persones de diferents àrees i funcions de l'empresa, diferents nivells i especialitats. L'equip 
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base desenvolupa el pla del projecte i la seva execució i control i és responsable dels seus objectius, 
els seus terminis i el seu pressupost. 

3. Hi revisions per fases. Un mètode comú per a tots. 
Las diferents fases de cada projecte es poden solapar o desenvolupar-se de forma concurrent, però 
en qualsevol cas estarà establert un sistema de 'fases i portes' (stage and gate), amb les decisions 
establertes que en cada anàlisi de fase es pot aturar el projecte, decidir la seva eliminació, la seva 
reconversió, tornar a una fase anterior o continuar de la manera planificada o amb variants. Aquest 
procés de revisions per fases és comú a tots els projectes i conegut, per la qual cosa s'efectua en el 
marc de la presa de decisions. És prou flexible perquè puguin cabre projectes o programes de molt 
diferent naturalesa. És clau per invertir temps i recursos només en aquells projectes que segueixen 
donant les perspectives esperades i reduir o eliminar la inversió com més aviat millor en cas de no ser 
així. 

4. Mètodes homologats de planificació, execució i control de projectes. 
Existeixen mètodes de planificació, desenvolupament, execució, control i revisió de projectes ben 
estructurats, comuns a tots i revisats contínuament per assegurar la seva agilitat. Hi ha mesures i 
indicadors que identifiquen els resultats d'aquests mètodes. Això és clau per no 'inventar el marc de 
planificació, execució o control, etc. en cada projecte, el que portaria a malbaratar recursos, pèrdues 
de temps i retards en els terminis i en les interaccions entre projectes. A més, els participants en 
diversos equips de projecte s'haurien d'adaptar a diferents sistemes produint confusió i incertesa. 
Naturalment els mètodes són simples i clars, amb la flexibilitat suficient per adaptar-se a projectes de 
naturalesa i fins de vegades molt distints. 

5. Tècniques i eines adequades. Tant de disseny com de desenvolupament 
Disposar sempre de les tècniques i eines de disseny i desenvolupament adequades. Són múltiples les 
que es fan servir i es poden definir adequades en funció de cada projecte o programa. Com a exemple 
general podem esmentar les següents: Tècniques de disseny. Ex. QFD, DFE, UOD etc., Eines 
d'automatització del disseny, Eines de simulació, Tècniques i eines de desenvolupament, Eines de 
planificació i control de projectes, Tècniques i eines de programació, Tècniques d'anàlisi financer, De 
treball en grup, ex. Groupware, Eines de gestió de la informació i documental, tècniques de gestió del 
coneixement. 
La estratègia de disseny pot ser utilitzada: bé de forma conservadora i/o altament innovadora, per a, 
en cada cas particular, crear o mantenir un avantatge competitiu . Aquesta doble gestió de conceptes 
i de disseny és també un element clau per a la futura exploració de noves formes i per a la construcció 
d'una metodologia iterativa. 
Que afecten a tots els projectes i programes i al flux d'innovació:  

6. Gestió del flux d'innovació. És un flux continu 
El flux d'innovació està format pel conjunt de projectes i programes i funciona d'acord amb 
l'estratègia d'innovació, recolzada productes, la gestió de la cartera i la gestió de la tecnologia. La 
responsabilitat de la gestió del flux d'innovació està normalment en el mateix responsable de tot el 
procés d'innovació. El funcionament adequat del flux de projectes i programes és clau perquè 
l'empresa disposi contínuament de noves oportunitats de llançaments de productes o serveis, de 
posicionaments nous en el mercat o segments d'aquest i de renovació constant dels seus processos 
interns. Per la seva optimització són necessàries mesures i indicadors, com, per exemple, 
compliment dels terminis en projectes i fases dels mateixos, temps de realització i posada al mercat, 
aprofitament de recursos, compliment d'expectatives explícites i tàcites, etc. Es tracta de mantenir 
un desenvolupament estructurat dels projectes amb revisions per fases, que mantingui un flux 
continuat i la iteració d'activitats i desenvolupament concurrent. 

7. Gestió estratègica de la cartera de productes/serveis. 
La gestió de la cartera, amb una estratègia de productes / serveis adequada, és un suport clau de tot 
el procés d'innovació. Té en compte en general, el cicle de vida de productes, la visió dels segments o 
línies, la seva evolució en el mercat, estratègia de plataformes, estratègia d'expansió o concentració, 
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i els nous desenvolupaments. Les estratègies competitives tenen en compte la diferenciació, les 
estructures de preus, l'estratègia global, el canibalisme o obsolescència tecnològica i el temps de 
permanència. Normalment es basa en l'elaboració d'un mapa tecnològic i un mapa de productes / 
serveis interrelacionats. El seu abast hauria de ser global, independentment de l'àmbit o àrea 
d'actuació de l'empresa, encara que aquest sigui local. La competència es pot estendre i col·locar-se 
ràpidament encara que no estigui dins de les nostres previsions i d'altra banda el coneixement i visió 
globals són necessaris per a elaborar qualsevol estratègia. Caldria tenir en compte alguns efectes:  

a. Efecte de proliferació amb el desenvolupament de línies i variants 
b. Efecte d'aprenentatge en el mercat: el producte de prova ràpida en el mercat 
c. Efecte d'aprenentatge per disseny: la reutilització del coneixement creat en excés, per 

als següents projectes 
d. Construcció d'una mecànica d'aprenentatge mitjançant exploracions, amb errors, 

variacions, validació etc. 
 

8. La intel·ligència de la empresa 
La intel·ligència de l'empresa inclou l'econòmica, estratègica i de gestió de la tecnologia, o com sol 
dir-se, vigilància tecnològica. Aquest seria l'últim element, però clau igualment per al suport del flux 
d'innovació i de tot el procés.  
La intel·ligència en l'empresa es basa en el continu aprenentatge tant intern com extern i 
s'estructura en diferents processos com:  
1) Intel·ligència econòmica. Es relaciona amb la informació de l'economia, la geopolítica i les 

normatives jurídiques. 
2) Intel·ligència estratègica:  

a) Entorn a la intel·ligència social, l'empresa determina la convergència i la coherència de les 
seves activitats amb els assumptes socials i els valors de l'entorn. Més enllà de la seva imatge 
es pot avaluar el grau d'obertura o de resistència de la societat a les innovacions que se li 
proposen.  

b) Entorn a la intel·ligència de mercat, poden analitzar les relacions de poder o influència en tota 
la cadena de subministrament, entre proveïdors, competidors, clients, usuaris finals, nous 
entrants etc. L'empresa pot confeccionar un mapa d'oportunitats, guanyar temps i evitar 
reinventar la roda. Podrà construir el seu "màrqueting mix" a mida i posicionar-se de acord 
amb la proposta de valor més adequada.  

c) Intel·ligència tecnològica, o vigilància tecnològica, amb ella l'empresa aconsegueix seguir 
l'evolució dels coneixements i les tecnologies, especialment aquelles que poden relacionar-se 
amb seva activitat actual o futura. Té una part defensiva i una altra activa. D'una banda, ha 
d'evitar que les seves innovacions i la seva tecnologia, que constitueix el cor de la seva 
diferenciació, quedin obsolets. D'altra banda, ha d'identificar els eixos en què es 
desenvolupen les tecnologies i decidir si ha d'adquirir o treballar en noves incorporacions que 
li assegurin nous conceptes i innovacions per obtenir nous avantatges competitives. 

Cap intel·ligència pot ser abordada per separat de les altres. La intel·ligència de mercat s'alimenta 
d'informacions que venen no només de la intel·ligència social, sinó també de coneixements que són 
fruit de la intel·ligència tecnològica i que provenen de tècnics que han estudiat i desenvolupat 
tecnologies i productes utilitzats per competidors. Per això és necessari:  

a) Un treball de prospecció en tots els departaments i àrees, així com amb els proveïdors, clients, 
etc. 

b) Generar àmbits d'innovació: conceptes amb alt potencial de valor i de exploració. 
c) Gestionar l'expansió, la selecció i la recombinació de conceptes. 
d) Utilitzar els principis econòmics adaptats a la incertesa i el risc: valor d'una opció, programes 

de projectes etc. 
Finalment tornem i tanquem el cicle sobre el primer punt:  
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9. Qui dirigeix la innovació i com es prenen les decisions.  
El comitè o equip director d'innovació és clau en tot el procés per la responsabilitat en la presa de 
decisions a nivell directiu. No importa la denominació i dependrà de la mida de la empresa. 
Defineix l'estratègia d'innovació i té la responsabilitat última en la selecció dels projectes i equips de 
projectes i en les revisions per fases. És l'element clau per tots els conceptes, l'agilitat en la presa de 
decisions, el temps en què es prenen les decisions en les diferents fases d'aquests, l'assignació de 
recursos, sobretot els compartits en diferents programes o projectes, etc. A més d'implantar i seguir 
els resultats del procés mitjançant les mesures i indicadors apropiats en tot el procés de innovació. 
Los beneficis de tot això:  
És important acabar amb que tot el procés d'innovació va alineat amb la visió i estratègia de l'empresa. 
Sense una visió clara i una estratègia ben definida, en primer lloc, no serà possible una estratègia 
coherent d'innovació i en segon, no s’obtindran els resultats adequats per al desenvolupament de 
l’Empresa.  
Els beneficis d'aquest enfocament poden mesurar-se i en general són espectaculars:  
1. Reducció de fins al 50% en el "temps al mercat". (Temps des d'inici del projecte de 

desenvolupament fins a les primeres vendes significatives)  
2. Increment en els ingressos de venda. Una reducció del temps al mercat, repercuteix en un impuls 

d'addició de nous productes o serveis que incrementen les vendes, però sobretot permet prendre 
decisions sobre el temps de vida de productes i la seva incidència en els marges. En general 
s'incrementen els marges. 

3. Augmentar les possibilitats de reduir el cicle de vida de productes el que permet ser més ràpids i 
els primers a llançar nous desenvolupaments. 

4. L'optimització de recursos invertits en tot el procés d'innovació, per la presa de decisions a temps, 
concentració cap als projectes amb millors perspectives i eliminació de projectes amb final dubtós 
per canvis en l'entorn o altres causes. 

5. Menys errors en llançament. Precisament pel millor filtratge en tot el procés els llançaments tenen 
un major impacte a curt termini en les vendes i un major% d'ells es consolida a les vendes. 

6. Major oportunitat d'obtenir i retenir el talent i major possibilitat d'establir xarxes externes que 
son positives en els nous desenvolupaments.  

En resum: El terme 'Lean' i l'agilitat s'apliquen no només en la producció o en àmbits industrials sinó 
en els processos d'empreses i organitzacions de tota mena. També ho apliquem en la innovació. Un 
procés d'innovació àgil s'ha dissenyat i provat des de metodologies d'agilitat i orientació al client. 
Encara que el representem com un flux continu, està permanentment obert a l'exterior, es basa en 
la iteració i l'activitat simultània de diversos subprocessos. 
 


