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Valor per al client 

Beneficis 

Esforços 
VC = 

Beneficis: característiques per les 
que el client està disposat a pagar 
(funcionals, emocionals, socials...)  

Esforços: esforços que ha de fer 
per gaudir dels beneficis (preu, 
costos, accés, temps...) 

El valor per al client canvia amb el 
temps 

Valor per l’empresa 

Beneficis 

Recursos 
VEm = 

RENDIBILITAT 
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Creativitat Innovació ≠

Idees 

Inspiració / Treball 

Abundància 

Resultats 

Treball / Treball 

Escassetat 

Ideas are useless unless used 
Theodore Levitt 

Creativity is spending money to generate ideas 

Innovation is spending ideas to generate money 
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Recerca Innovació ≠

Valor 

€ 

Coneixement 

Recerca 

Innovació 

Research is spending money to generate new knowledge 

Innovation is spending new knowledge to generate money 

Tecnologia vs Innovació 

Identificació Idea Invent Innnovació 

Procés d’innovació 

Solució Creativitat Èxit comercial 

Procés innovació vs Innovació 
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Desitjable 

Rendible 

Realitzable 

Innovar vs Ser innovador 
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Adaptar-se 

Diferenciar-se 

Per què 

costa tant  

innovar 
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Risc 

Esforç 

Zona comfort 

Reptes 

Pànic 

Innovar	  implica	  risc	  

Risc de mercat 

Risc tecnològic 

Risc financer 

Risc operacional 

Risc de l’entorn 

… 

Innovative companies are risk reducers, not risk 
takers. 
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Gestió operativa Gestió innovadora 

Activitat diària (curt termini) Activitat futura (llarg termini) 

Focalitzat en els processos de negoci 
ja coneguts i estructurats 

(aprovisionament, producció, 
exportació, atenció al client...) 

Procés de gestió no estructurat 

Regida per l’eficiència i la millora de 
processos Regida per la creativitat i eficàcia 

Estatus: pressupost i personal Estatus: resolució de problemes difícils 

Per funcions (jerarquia) Per projectes 

Explotar Explorar 

Han de coexistir 2 tipus de gestió empresarial (en paral·lel) 

Dia a dia vs Futur 

Exit = Equilibri 

Com 

innovar 
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Lideratge + Compromís 

	  	  	  innovació	  	  =	  procés	  
estratègic	  

1 

NiNi NiNo 

NoNo iNNo 

Creativitat 

E
fic

iè
nc

ia
 

Model 

2 
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Trobar una 
solució 

Desenvolupar 
la solució 

2.1.  Trobar la solució 
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Focus creatiu 

Definir 
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Idear 

+ 

Filtrar 

Prototipar 

Aspectes 
positius 

Aspectes 
negatius 

Noves 
preguntes 

Noves 
idees 

FEEDBACK 
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avaluar, aprendre i redissenyar 

Projectes 
Fer els projectes correctament 

2.2.  Desenvolupar la 
solució 
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Complexitat 
operativa 

Valor per l’empresa 

Capacitat 
d’absorció 

Valor pel Client 

IN OUT 

Ràpids i flexibles 

Trobar una 
solució a un 

repte 

Desenvolupar 
la solució 
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Col·laborar 

3 

Treballar amb equips multidisciplinaris 

Seleccionar responsable i equip  
-> 80% de l’èxit 

Ja no competeixen empreses, 
competeixen ecosistemes	
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Usuaris nous 

Usuaris fans 

Usuaris insatisfets 

No usuaris 

Prosumers 

Usuaris experts 

Usuaris especials 
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Comunicar 4 
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