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ESTAT DE L’ART 

1. Definició d’innovació 
La innovació consisteix a aconseguir resultats sostenibles en el temps a partir de la generació 

d’idees que siguin convertibles en un producte, servei o procés el qual suposi un valor per qui ho 

compri. La innovació transporta idees del camp imaginari o fictici, al camp de les realitzacions i 

implementacions. 

Sense deixar de banda els aspectes tecnològics (que juguen un paper molt important en la 

innovació), podem afirmar que la innovació depèn de les persones, de la seva capacitat i esperit 

imaginatiu, de la seva creativitat i dels valors i cultura de les seves organitzacions.  

Així doncs, la innovació es fonamenta en tres punts: idees, valor i resultats, que s’han de 

retroalimentar de forma sistemàtica i continua per aconseguir un bon rendiment. 

Per poder desenvolupar una innovació amb èxit és necessari tenir èxit comercial, és a dir, que la 

innovació tingui una adopció important dins els clients o la societat. La innovació té com a principal 

objectiu l’explotació comercial, i per això s’ha de crear un valor perceptible per als consumidors. No 

en fem prou només amb innovar, sinó que també s’ha d’introduir al mercat perquè la gent pugui 

gaudir del que s’ha creat o millorat. 

Finalment, és indispensable saber gestionar la corba del payback. És evident que sense resultats no 

podem mantenir el cicle de la innovació, per tant és important saber quan temps estàs invertint en 

innovació i quan temps necessites per recuperar-te. 

2. Com es mesura el valor de les empreses? Principals indicadors 
En el moment de valorar una empresa, s’utilitzen múltiples indicadors que detallaran amb precisió 

el valor que té aquesta empresa (mirar annex I). Tot i això, aquests indicadors són fonamentalment 

financers, i tot i que són imprescindibles i s’han de tenir en compte a l’hora de valorar una empresa, 

no donen informació sobre el grau innovador que té una organització, d’aquí sorgeix la necessitat 

de la creació de nous indicadors que aportin més informació no tant en el terreny financer sinó 

En la generació d’idees és important la constància i 

metodologia a l’hora d’explorar nous mercats 

(oceans blaus) o explotar el ja existents. 

Seran innovadores les idees que el mercat accepti i 

afegeixin valor, per tant la innovació començarà 

quan de totes les idees proposades en 

seleccionem algunes segons el valor que puguin 

aportar a algú (clients o societat) capaç d’apreciar-

lo. 
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també en matèria d’innovació. A continuació es fa una breu menció dels indicadors financers que 

s’utilitzaran en aquest projecte: 

2.1. Valor comptable 
VC= Actiu total- Deutes totals 

Aquest és un mètode molt simple, però té l’inconvenient que normalment aquest valor no 

correspon al valor de mercat, hi ha alguns punts (maquinària, immobles…) que no es tenen en 

compte. Per això és més convenint utilitzar el valor comptable corregit:  

VCC= Actiu total corregit-Deutes totals 

Que aquest tindrà en compte el valor de mercat dels actius que l’empresa té al balanç. 

2.2. Rendibilitat econòmica. 
La rentabilitat económica (RE) o rendiment es coneix també com ROI (Return on Investments).  

En el seu enfocament més generalitzat -que no l’únic-  és la relació entre el BAII (benefici abans 

d’impostos i interesos) i l’actiu total d’una empresa, és a dir, mesura un determinat benefici o renta 

aconseguit en comparació amb l’inversió feta. 

El ROI pot descomposar-se en dues ratios que expliquen més adecuadament les causes de la seva 

evolució. En efecte, si multipliquem la ratio anterior per vendes/ vendes, tindrem el ROI dividit en 

dues ratios: 

ROI= 𝐵𝐴𝐼𝐼
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑢 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 x 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠

 

Variant l’orde dels factors, sensa que això alteri el producte ens quedarien aquestes ratios: 

ROI= 𝐵𝐴𝐼𝐼
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠

x 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑢 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

La primera ratio será el marge de benedicis del BAII sobre les vendes, i la segona ratio será la 

rotació de l’actiu. Aquesta descomposició ajuda a l’empresa a incedir sobre la rentabilitat 

mitjançant dos components; aumentant preus de venda, reduir costos, o ambos de cop. 

Així doncs, aquests indicadors ens aporten dades històriques, són útils per mesurar el passat o el 

present més que el futur, per això hem de comptar amb la presència d’altres indicadors que ens 

donin una aproximació de la senda de creixement d’una empresa, com poden ser: 

• La taxa de creixement del sector en el qual està operant l’empresa. 

• Si l’empresa disposa de tecnologia o productes que li puguin donar avantatge competitiu. 

• Capacitat d’innovació segons el territori on estigui ubicada l’empresa: les condicions de 

l’entorn que estimulen la innovació estan formades per factors soft com el lideratge, nivell 

de formació especialitzada, l’existència de clústers que competeixen en l’entorn 

internacional, el suport públic...i per factors hard com les infraestructures 
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cientificotecnològiques, xarxes de telecomunicacions...  

 

Tot i això, els factors de l’entorn, són necessaris però no suficients per dur la innovació a bon port, 

sinó que cal que les empreses mostrin la capacitat d’incorporar-la a la producció, a l’obertura de 

nous mercats, a la introducció de nous serveis/ productes o a la millora dels existents. Així, el que 

converteix una invenció en innovació és la incorporació efectiva dels coneixements al sistema 

productiu. 

COM MESURAR LA INNOVACIÓ 
 

Per tal de mesurar la innovació farem servir una triple aproximació tal com es presenta a 

continuació: 

 

1.   Tipus d’innovació 
 

Doblin1

Aquests 10 tipus d’innovació possibles són els següents: 

 va definir un conjunt de 10 tipus d’innovació que continua sent vàlid per saber en quins 

àmbits decidim estratègicament innovar.És un conjunt de diferents aspectes de la innovació que 

ens ajuden a ampliar els camps on es pot innovar. És a dir, no hem d’innovar només en el producte 

sinó que és important tenir una visió àmplia de la innovació per no limitar les nostres oportunitats. 

1.1. Innovació en el model de negoci 
Innovar en el com guanyem diners. Per exemple, quan ZARA va començar a obrir botigues de roba 

on venien producte de qualitat i actual a una gran quantitat de gent amb un poder adquisitiu més 

baix. Aquí ZARA estava innovant en un nou model de negoci, en la forma de guanyar diners. 

                                                           
1 Consultora estratègica Americana, amb headquarters a Chicago (EE.UU), dedicada a  l’assesorament d’empreses a l’hora 
d’innovar. 

Primer cal mesurar el tipus d’innovació i el retorn 

que en traurà l’empresa. 

En segon lloc s’exposen els dos graus d’innovació 

que pot generar una empresa depenent del grau de 

novetat. 

I finalment es poden mesurar els recursos, el procés i 

les sortides del funnel d’innovació. 
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1.2. Innovacions en aliances estratègiques (Network) 
Què fem per ajuntar les nostres forces amb les d’altres empreses per tal d’obtenir benefici mutu. És 

la relació amb altres organitzacions per tal de crear valor. Un exemple seria el cas de Nokia amb 

Windows2

1.3. Innovació en l’estructura del negoci 

. 

Com innovem en els processos i la gestió de persones que formen part del negoci. És l’alineació 

entre el talent i els actius. Un exemple seria una millor conciliació de la vida personal i laboral 

mitjançat la innovació en les polítiques de recursos humans (en l’àmbit intern de l’organització) o 

bé canviar la política de ERP per la facturació seria un bon exemple en l’àmbit extern. 

1.4. Innovació en el procés 
Com afegim valor en els processos clau de l’empresa. L’exemple més clar en aquest cas seria 

INDITEX, que utilitza una cadena de subministrament àgil. Gestionen a temps real els inventaris de 

les botigues i això permet respondre de forma ràpida a les tendències constantment canviants del 

mercat de la moda. 

1.5. Innovació en el producte 
Consisteix en com estem executant el producte, diferenciació característiques i funcionalitat. Com 

innovem en el disseny del nostre nou producte o com millorem els que ja estem venent. És aquí on 

hem de decidir si apostar per la diferenciació o per reduir costos. Un bon criteri a seguir en aquest 

punt és aconseguir la satisfacció dels principals consumidors. 

1.6. Innovació en el sistema del producte 
Com innovem per crear un sistema o una plataforma per un grup de productes o serveis. Creació de 

productes o serveis complementaris. Un exemple seria APPLE amb el seu iTunes Store que va 

llençar per tal d’aconseguir augmentar les ventes dels iPods, iPhones i iPads. 

1.7. Innovació en el servei 
És el servei de suport i millora de tot allò que envolta els productes que estàs oferint. Com donar 

més valor al servei que estem donant als nostres clients per tal de fidelitzar-los i que es converteixin 

en clients lleials. En aquest àmbit de la innovació és fàcil millorar, i més en un país com el nostre on 

el sector dels serveis cada cop és més important.  

Un bon exemple seria el bon tracte que reben els viatgers en classe turista de la companyia aèria 

Singapore Airlines. 

1.8.  Innovació en el canal de distribució 
Com innovem per fer arribar millor o més ràpid els nostres productes o serveis al mercat. Com 

                                                           
2 Microsoft Windows adquireix l’empresa Nokia el passat mes de Setembre. Consultar la web de referència: 
http://www.rpp.com.pe/microsoft-compra-nokia-noticia_627531.html 
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agilitzem el procés, o com ho fem de forma més eficaç. Un bon exemple seria la imparable expansió 

del comerç electrònic.  

1.9. Marca 
Llançar una nova marca al mercat pot donar-nos lideratge, però normalment acostuma a ser molt 

car. Per tant, s’ha d’innovar en la forma de comunicar la nostra oferta de productes i/o serveis al 

mercat. És important saber-se posicionar i tenir una bona reputació de marca, ja que això afectarà 

quan el client hagi de triar entre comprar el nostre producte/ servei o el de la competència. 

1.10. Experiències del consumidor (Customer engagement) 
Com innovarem en millorar com es sent el client quan utilitza el nostre producte o servei.  S’ha 

d’innovar per tal que quan el client consumeixi el nostre producte o servei tingui ganes de repetir i 

tornar-lo a comprar. Per exemple, la comunitat d’usuaris de les motocicletes Harley Davidson 

reflecteix a la perfecció el sentiment de pertànyer a un grup, que converteix l’ús d’aquestes 

motocicletes en una forma de vida. 

2. Relació dels 10 tipus d’innovació amb el model Canvas 
 

Per tal d’elaborar un bon pla d’innovació caldrà doncs, saber on focalitzem els nostres esforços, no 

podem començar innovant en tots els àmbits del negoci sinó que és necessari fer una selecció de 

com i on incorporarem la innovació dins la nostra empresa. Per això, és important conèixer els 10 

tipus d’innovació abans mencionats i la relació que hem trobat entre aquests i el model Canvas. 

Aquest model és una eina que ajuda als emprenedors a gestionar, descriure, modificar i inventar en 

el seu model de negoci, de tal forma que la innovació es pugui fer present en qualsevol part 

d’aquest model. Per això hem construït una taula amb la relació que hem trobat entre el model 

plantejat per Osterwalder Canvas i els 10 tipus d’innovació (mirar annex II). 

 

Un cop focalitzats els nostres esforços, cal saber quins reptes en innovació ens plantegem; aquí 

entra la presència dels blue oceans (mirar annex III) , hem de trobar mercats on encara no siguem 

operatius o bé crear tecnologia per nous grups de clients que estiguin disposats a comprar-ho. Per 

altra banda, hem de tenir clars quins resultats volem obtenir i per tal de saber si els hem aconseguit 

o no utilitzarem els indicadors que s’esmenten més endavant. 
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3. Graus d’innovació 
 

Clayton Christensen3

•  Innovació incremental:  Es tracte de canvis petits, que són poc significatius per separat 

però que si s’agrupen o es fan de forma constant acaben construint una base sòlida de 

progrés. És un mecanisme de defensa del teu producte en mercats on ja estàs treballant. 

Consisteix a buscar una millora contínua en el disseny de productes i processos. La 

innovació incremental passa quan s’agrega, treu, combina o resta una part a un producte o 

servei.  Per tant, partim del coneixement del qual ja disposem i de la identificació dels 

problemes, normalment es busca més eficàcia i millora del producte acabat (més qualitat, 

millors matèries primeres, ús més fàcil, reducció de costos...) 

 defineix tres graus d’innovació depenent del grau de novetat (mirar annex IV):  

 

• Innovació disruptiva: La disrupció apareix quan les empreses trenquen amb allò establert i 

utilitzen noves tecnologies o nous models de negoci i superen en el mercat a les empreses 

que fins al moment eren líders. Es pretén crear noves necessitats, mercats i usos amb el 

producte de forma que, en el cas ideal, s’arribi a crear un oceà blau. Crear nous mercats i 

satisfer noves necessitats és vital per sobreposar-nos a les debilitats d’un mercat que 

només competeix en preus i que ofereix productes mimètics.  Es tracta de la creació d’un 

nou mercat a partir de la creació de noves necessitats amagades o no tingudes en compte 

fins al moment. S’utilitzen les tecnologies més sofisticades per transformar un producte o 

servei que és complicat i car a un producte o servei senzill i econòmic, consisteix en 

introduir al mercat productes i serveis que potser no són tant bons com els que ja 

existeixen però que funcionen de forma més senzilla, són més barats o cobreixen millor una 

determinada necessitat. 

 

• Innovació radical:  Es produeix quan es creen productes i processos completament 

diferents als que ja existien; són canvis revolucionaris que representen punts d’inflexió per 

les pràctiques existents, per tant és la innovació que ens diferenciarà de la competència. És 

a dir, la innovació  disruptiva es produeix quan s’incorpora al mercat un producte o servei 

que és capaç de generar una categoria per si sol. Es crea nova tecnologia però no 

necessàriament per a nous mercats, sinó que potser aquesta nova tecnologia va destinada 

a mercats ja existents. 
                                                           
3 Professor d’Administració d’Empreses a l’escola de negocis de Harvard (HBS), és més conegut pel seu estudi de 
l’innovació en les empreses comercials. Christensen també és co-fundador de Innosight, una consultora de gestió i 
inversió especialitzada en innovació. 
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4. Funnel d’innovació 

4.1. Qualitat i quantitat de recursos que l’empresa posa en innovació 

4.1.1. Qui lidera la innovació? Estructura de l’empresa 
Tornant al dilema de la innovació: explorar o explotar?, i tenint en compte que la majoria 

d’empreses es dediquen a explotar abans que explorar, com integrem el procés de la innovació en 

una organització orientada a explotar? Hi ha una sèrie d’elements que s’han d’avaluar a l’hora 

d’integrar la innovació a l’organització com són: el compromís de la direcció, si disposem d’un equip 

líder, la proximitat al client, els sistemes de reconeixement i recompensa, la comunicació i 

l’estratègia a seguir. S’ha de destacar que per la implementació de la innovació en una organització 

la gerència ha d’estar implicada durant el desenvolupament de tot el procés, que entengui i 

transmeti dins l’organització la importància de la innovació i el grau d’involucració que s’espera de 

cada persona. 

Tanmateix, cal tenir clar que les organitzacions han de disposar de persones que s’encarreguin de la 

implementació i seguiment del sistema de gestió de la innovació. L’estructura de la innovació pot 

tenir diferents formes depenent de la grandària de l’empresa, de la seva política d’innovació 

(centralitzada, descentralitzada o hibrida), i dels objectius entre altres. 

L’establiment d’una estructura que promogui i impulsi la innovació dins l’empresa es pot fer de 

diferents formes; assignant una persona com a responsable de la innovació, assignant a un 

departament com el responsable, o bé de forma transversal alineant tota l’empresa. Les dues 

primeres opcions són possibles però no eficaces, ja que no estaran involucrades en les activitats 

diàries de l’empresa, separar el departament d’innovació de la resta de l’empresa farà que aquest 

departament no estigui tant al corrent de la situació de l’empresa i no entri en contacte amb les 

necessitats reals de l’organització. Per contra, si tota l’organització està implicada en la innovació, 

aquesta innovació s’implementarà de forma sòlida i sobretot sostenible en el temps. La innovació 

ha de ser quelcom compartit, una filosofia de treball que requereix la creativitat i el potencial de 

totes les persones de l’organització, però perquè això funcioni caldrà un líder que prengui decisions 

i s’encarregui de fer el seguiment i el compliment d’aquestes. La innovació ha de venir des de la 

gerència de l’organització, i hi ha d’haver un responsable d’innovació en cada departament perquè 

existeixi i es promogui la innovació i alhora que cada un d’aquests departaments estigui subordinat 

a un únic líder, fent així que la innovació actuï de forma transversal i s’alieni tota l’organització.  

4.1.2. Quantes persones dediquen temps a la innovació? 
Cada departament hauria de dedicar unes 6 hores setmanals a la innovació, fet que ajuda a què la 

innovació vagi agafant força. Però, quantes persones poden dedicar temps a la innovació? Segons 

estudis fets pel científic Robin Dunbar, cada individuo és capaç de mantenir relacions estables amb 
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150 persones. Si utilitzem aquesta data com la capacitat d’influència d’un lieder, l’impacte sobre 

l’organització seria del 0.07%. Prenent com a exemple l’empresa de serveis financers USAA (que 

consta d’uns 22.600 treballadors), aquest enfocament va funcionar increïblement bé. En un any la 

companyia va incrementar fins a un 84% la participació dels seus treballadors, i van implementar un 

centenar de solucions pels empleats. S’ha de tenir en compte aquest exemple i incrustar la 

innovació en tota l’organització. Tothom dins l’empresa té un paper important a l’hora d’impulsar la 

innovació4

4.1.3.  Objectius de la innovació 

  i cal establir una estratègia innovadora basant-nos amb les persones de les que 

disposem (mirar annex V). 

Un dels elements necessaris que ha d’establir la direcció són les polítiques i objectius de la 

innovació. Els objectius descriuen de forma qualitativa el que l’empresa espera obtenir de la seva 

activitat d’innovació. Llavors, aquests objectius qualitatius hauran de quantificar-se sobre la base 

dels indicadors. 

L’alta direcció ha d’assegurar-se que els objectius de la innovació s’estableixin en les funcions i 

nivells pertinents. Aquests objectius han de ser mesurables i coherents amb la política d’innovació. 

4.2. Gestions de la innovació 

4.2.1. Etapes del funnel d’innovació 
Es pot identificar el procés d’innovació com un embut a l’extrem del qual ha d’existir una contínua 

entrada de múltiples idees, algunes de les quals aniran morint a mesura que es filtren depenent de 

l‘estratègia de l’empresa, els recursos destinats a innovar, les competències que vol assolir o les 

propostes de valor que vol oferir als clients. Per contra, algunes de les idees seguiran endavant. 

Aquestes idees seran seleccionades d’acord amb les metodologies estipulades per l’empresa per 

finalment convertir-se en projectes, el quals es dotaran de recursos, es planificaran i es definirà un 

pla d’acció per  desenvolupar-los i que finalment,  quan la idea hagi passat tots els filtres i rebi llum 

verda, es posa al mercat (mirar annex VI). 

4.2.2. Metodologia: open innovation 
Per tal de desenvolupar aquest procés d’innovació caldrà utilitzar el model de open innovation, 

definit per Henry Chesbrorugh5

                                                           
4 Dades extretes del llibre: Best Practices are Stupid. 40 Ways to out-innovate the Competition. Shapiro, Stephen M. 

, que permet a les empreses optimitzar els processos de producció, i 

millorar i crear nous productes de forma oberta, aprofitant les bones i males idees que arribin de 

l’exterior. Aquesta metodologia consisteix en aprofitar-se del coneixement que existeix tant dins 

com fora de l’empresa, compartir opinions i aprendre els uns dels altres. Open innovation és el 

5 Professor americà, teòric de l’organització. És profesor adjunt i director ejecutiu del Centre de Open Innovation de la 
Haas School of Business de la Universitat de California, Berkeley. És conegut per el seu estudi amb el concepte d’open 
innovation. 
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paradigma que afirma que les empreses han d’utilitzar tant la innovació que tenen dins la mateixa 

empresa (en el departament de I+D, els treballadors, direcció…) tant la que prové de fora de 

l’empresa. Aquest flux de coneixement pot venir dels diferents departaments que componen 

l’empresa, d’altres empreses o d’altres institucions (universitats, institucions governamentals…). 

Amb aquest model suprimim els límits interns que existien amb la innovació tradicional 

(desenvolupar els productes/serveis internament, sense cap tipus d’influència externa) i ens 

aprofitem de la cooperació amb agents externs, dels avantatges de compartir informació i 

coneixement així com experiències per obrir noves vies cap al mercat i llançar els productes/ serveis 

innovadors. 

4.3. Resultats de la innovació 
Els resultats de qualsevol procés d’innovació milloren el procés i això significa que, o bé s’obtenen 

els mateixos resultats treballant menys, o si es treballa igual, s’obtenen millors resultats. És a dir, el 

que es pretén amb la innovació és millorar la situació en què es troba l’empresa avui, per obtenir 

un major rendiment o més avantatge competitiu demà.  

Els resultats de la innovació es poden veure reflectits tant en els nous productes/serveis que es 

llencen al mercat (comprovar l’acceptació per part del mercat), els nous processos que hagi 

implementat l’empresa a l’hora de produir (que efectivament siguin eficients i es produeix més 

barat o millor), que els nous models de negoci hagin encaixat amb l’estructura de l’empresa i 

finalment que s’hagin generat beneficis que permetin continuar innovant.  

En definitiva els resultats de la innovació dependran del grau d’assoliment dels objectius 

prèviament marcats per la gerència de l’empresa.  

5. Com mesurar la innovació? Dashboard d’innovació. 
 

La utilització de mètriques per la innovació és verdaderament complicada, el concepte d’innovació 

és abstracte, multi-dimensional i abraçador i és aquí on rau la dificultat de la seva interpretació o 

comprensió. 

Si només mesurem la inversió total en innovació, pot portar a algunes empreses a caure en la 

trampa explosiva de la innovació: perdre projectes per haver assignat massa capital. Les empreses 

que es volen prendre en serio la innovació fent grans inversions, poden invertir en una estratègia 

fallida, i cremar la confiança de l’organització en el procés d’innovació. 

Per tant, hem d’evitar caure en les 3 trampes de la innovació, que són les següents: 

• 

Moltes empreses només es fixen en una métrica, per exemple, algunes organitzacions intenten 

Crear un conjunt de mètriques massa curt. 
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calcular la rentabilitat de les seves activitats en innovació. Però, tot i que pot ser útil, té el risc de 

portar a les empreses a donar prioritat als mercats mesurables sobre els mercats difícils de mesurar 

però amb major potencial. 

• 

Molts indicadors animen a les empreses a centrar-se massa en innovacions core , que generen 

retorns incrementals. Però, tot i això, són insuficients per les empreses que busquen un creixement 

substancial. Per exemple, el percentatge dels ingressos derivats de nous productes. És sensat, ja 

que el propòsit de la innovació és crear quelcom que tingui un impacte material i amb aquest 

indicador ens assegurem que les innovacions portaran a resultats reals. De totes formes, no sempre 

funciona. Imaginem una empresa que ven pasta de dents. Pot triar entre treballar en una nova 

pasta de dents amb gust de meló, saben que cada unitat venuda reemplaçarà una unitat d’una altre 

pasta de dents amb gust diferent. O bé es pot crear una categoria nova de pasta de dents que tardi 

més anys en madurar, però en canvi porti a un creixement substancial.  

Mesurar activitats d’innovació de baixa fiabilitat. 

• 

Les empreses que només realitzen el seguiment de mètriques relacionades amb les entrades, 
corren el risc de tenir els recursos en projectes interessants, però de baix impacte. 

Inclinar-nos cap a les entrades (inputs), més que en les sortides (outputs). 

Per tal d’evitar caure en aquestes trampes és important la utilització dels indicadors adequats. A 

continuació descriuré els indicadors que hem utilitzat a l’hora de fer l’anàlisi per aquest projecte en 

el procés d’innovació, a través dels quals s’acota el grau d’incertesa a l’hora de mesurar la innovació 

(mirar annex VII). Els indicadors que presento es divideixen sobre la base de 3 categories; indicadors 

d’entrades a la innovació, indicadors de processos d’innovació, indicadors de sortides de la 

innovació6

5.1. Indicadors d’entrada a la innovació 

: 

5.1.1. Recursos financers dedicats a la innovació: 
Tota innovació requereix un pressupost, però no és convenient dedicar un excés de reserves per 

evitar la “gran aposta”. Al principi la millor opció seria un finançament limitat, ja que tot procés 

innovador comporta incertesa i si no funciona i perdem recursos en aquest, costarà recuperar-nos 

per tornar a innovar. Per tant, és millor treballar amb estructures barates, que siguin flexibles i a 

baix cost.  Amb aquest indicador pretenem indicar de quin budget disposem per  innovar, quins 

recursos dedicarem a la innovació. 

                                                           
6 Indicadors extrets de l’article: Innovation Metrics, pulicat per la Universitat de Harvard, el Juliol de 2008 i 
encara vigent. 



 13 

5.1.2. Recursos humans dedicats a la innovació: 
5.1.2.1: temps real dedicat a innovar, el temps és molt important, a vegades moltes empreses 

tenen recursos i personal, però no temps. És interessant saber del que disposem i com el 

gestionarem. 

5.1.2.2: Nombre de treballadors que s’han format en innovació.

5.1.3. Nombre de patents sol·licitades: 

 Consisteix en conèixer el nombre 

d’empleats de l’empresa que han rebut formació sobre innovació, noves formes de treballar, nous 

productes dins el sector… en aquest punt jugarà un paper important la direcció de l’empresa, ja que 

ha d’assignar personal qualificat en els processos d’innovació.  Així doncs, amb aquest indicador 

pretenem saber el nombre de treballadors de nivell alt que es dediquen a la innovació, i si existeix 

un director d’innovació amb equips d’innovació estructurats o simplement treballen amb grups 

d’empleats del mateix rang. 

Mesura l’esforç que dedica l’empresa en buscar nous conceptes, crear nous productes. Sabent el 

nombre de patents sol·licitades podem desxifrar el grau d’innovació dins l’empresa. 

 

5.2. Indicadors dels processos d’innovació 

5.2.1. Diferents processos, eines i mètriques pels diferents tipus d’oportunitats: 
Es tracta d’aplicar diferents processos d’innovació per diferents oportunitats. És a dir, una empresa 

té diferents eines i mètriques per cada tipus d’innovació, es tracta doncs, de saber quin procés, 

eina, mètrica per cada tipus d’innovació  a la qual ens enfrontem. 

Amb aquest indicador pretenem conèixer com innoven les empreses; si utilitzen diferents eines 

depenent de l’oportunitat que se’ls hi presenta o no. 

 

El dashboard de la innovació és una eina eficaç, ja que ens pot mostrar en un cop d’ull, la gestió de 

la innovació dins una organització, i ens permetrà adoptar mesures correctives en cas que siguin 

necessàries així com saber on hem de focalitzar els nostres esforços. 

 

5.3. Indicadors de les sortides d’innovació 

5.3.1. Nombre de nous productes/ serveis llençats: 
Quants més productes surtin al mercat i funcionin, voldrà dir que millor estem treballant la 

innovació des de l’empresa. Però s’ha d’anar amb compte, ja que no sempre treure molts 

productes al mercat és sinònim de més beneficis. Val més treure pocs productes que realment 

agradin al consumidor i es comprin que no molts que no es paguin. 
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El dashboard de la innovació és una eina eficaç, ja que ens pot mostrar en un cop d’ull, la gestió de 

la innovació dins una organització, i ens permetrà adoptar mesures correctives en cas que siguin 

necessàries així com saber on hem de focalitzar els nostres esforços. 

COMPARACIÓ D’INDICADORS FINANCERS I D’INNOVACIÓ 
 

1. Treball de camp 

1.1. Contextualització del Baix Llobregat 
Per dur a terme el nostre estudi, hem enquestat a una selecció de 84 empreses ubicades al Baix 

Llobregat. Per això, hem de conèixer el context de la seva activitat econòmica. Cal tenir en compte 

que la comarca disposa de 146 polígons industrials, amb una superfície total de quasi 40 milions de 

metres quadrats de sòl industrial, disponible i equipat per la ubicació de noves empreses7

El 75% de les empreses tenen 5 o menys assalariats/ades. Per tant, ens trobem davant d’una 

comarca formada per una xarxa majoritàriament de petites i mitjanes empreses (mirar annex VIII), on 

les activitats econòmiques que han generat més ocupació el darrer exercici han estat els serveis 

socials, serveis d’allotjament i fabricació de vehicles de motor (mirar annex IX). Això no obstant, les 

principals activitats econòmiques de les empreses registrades al Baix Llobregat són les activitats de 

comerç i les que ofereixen serveis de menjar i beguda, amb un 36% (mirar annex X). 

. 

Pel nostra anàlisi és important tenir idea de la distribució de les empreses segons el nivell 

tecnològic. Així doncs, veiem que el 29% dels centres industrials de la comarca són basats en un 

nivell mitjà-alt de tecnologia contrarestat amb el 23% de les empreses de serveis, que són de 

sectors basats en el coneixement (mirar annex XI). 

1.2. Anàlisi del grau d’innovació de cada empresa.  
Un cop analitzades les dades8

Com s’ha explicat, existeixen 10 tipus diferents d’innovació, per tant, la innovació es pot donar en 

qualsevol part de l’empresa, no només s’han de tenir en compte les patents sol·licitades o els 

productes llançats al mercat (que seria indicador de sortida) a l’hora de valorar si una empresa és 

innovadora o no i en quin grau. Així doncs, ens basarem en els 6 indicadors explicats

,  mesurarem quin grau d’innovació té cada empresa. 

9

Mesurarem el grau d’innovació que té cada organització depenent del nombre d’indicadors que 

compleixi. Aquelles empreses que no compleixin amb cap dels indicadors tindran un grau 

. 

                                                           
7 Informació extreta de la web: http://www.elbaixllobregat.cat 
8 Part de les dades extretes de l’estudi: Mapa d’innovació del Baix Llobregat, que ens ha proporcionat 
l’empresa Innobaix. I part d’elavoració propia. 
9 Mirar apartat 6: Com mesurar la innovació? Dashboard d’innovació, punts 6.1, 6.2 i 6.3. 
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d’innovació igual a 0, mentre que les que compleixin amb tots els indicadors estaran dins el grau 6 

(mirar annex XII). 

Observem que la majoria d’empreses de la mostra estan concentrades dins el grau 4 d’innovació, 

seguit de molt a prop pel grau 5. Al mateix temps, hi ha sis empreses que no innoven i vuit que ho 

fan en gran mesura, ja que compleixen amb tots els indicadors proposats. 

Per tant, podem concloure que el grau d’innovació de les empreses del Baix Llobregat és mitjà-alt. 

Tot i que no totes innoven en la seva totalitat, però si que ho fan en algun dels àmbits de la seva 

organització. 

També hem relacionat el grau d’innovació amb la grandària de les organitzacions segons el nombre 

de treballadors (mirar annex XIII) per comprovar si la grandària de l’empresa incideix en el grau 

d’innovació. Veiem que les empreses grans tenen una mitjana de grau 5 d’innovació, mentre que 

les petites les situem (de mitjana) dins el grau 3, en conseqüència, existeix una relació entre la 

grandària de l’empresa i el grau d’innovació; les empreses grans tendeixen a innovar més que les 

petites. 

Per altra banda, és important saber en quin/s sector/s operen les empreses amb el grau d’innovació 

més alt, i analitzar si la innovació es dóna més en alguns sectors que altres (mirar annex XIV). En el 

gràfic s’observa com el sector més innovador és el d’energies renovables, seguit de farmacèutica, 

biotecnologia, disseny d’escenografies i telecomunicacions. Mentre que els sectors menys 

innovadors són el de material de laboratori i armament. Però, encara que aquests sectors siguin els 

més innovadors, observem que no són les principals activitats econòmiques registrades a la 

comarca. No es pot dir que la innovació vagi de la mà amb les principals activitats econòmiques del 

Baix Llobregat. 

1.3. Relació entre el grau d’innovació i indicadors financers. 
Per tal de donar resposta a part de la hipòtesi plantejada; si les empreses més innovadores, 

efectivament, són més rendibles que les que no innoven i si els inversors estaran disposats a pagar 

més per accions d’una empresa que innova que per una que no ho fa, s’ha fet un anàlisi comparatiu 

entre la rendibilitat econòmica i el valor comptable de cada empresa i el grau d’innovació del que 

disposen (mirar annex XV).  

Un cop analitzats els resultats, podem concloure que les empreses situades a partir del grau 4 

d’innovació, tenen rendibilitats positives, mentre que les de graus més baixos negatives. Com a  

excepció es veu que aquelles empreses que no innoven en cap àmbit (grau 0), disposen d’una 

rendibilitat positiva, però tot i això, no és tan elevada com la d’aquelles empreses amb grau 

innovador més alt. Així doncs, podríem afirmar que el fet d’innovar millora la situació financera de 

l’empresa. Al mateix temps, s’aprecia que les mitjanes de valors comptables més elevats els troben 
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en el grau 4 i 6 d’innovació. En el grau 5 veiem un lleuger descens, però tot i això continua essent 

més alt que aquelles empreses que no innoven. Per tant, podem afirmar que, encara que no en 

gran mesura, el fet d’innovar afecta positivament a la situació financera de les empreses. 

1.4. Anàlisi dels indicadors d’innovació  
Un cop agrupades les empreses depenent del grau d’innovació, cal analitzar els diferents indicadors 

sobre els quals hem estat treballant per extreure’n conclusions (mirar annex XVI).  

En aquestes taules podem observar la mitjana de compliment dels indicadors analitzats dins de 

cada grau d’innovació.  

 

Una de les dades més significatives és l’augment de recursos destinats a la innovació, com més alt 

és el grau innovador dins de cada empresa. Es posa de manifest també, el fet que la inversió de 

recursos financers dedicats a la innovació és bastant extremista, és a dir, les organitzacions 

tendeixen o bé a no destinar recursos en innovació o bé a fer-ho en grans quantitats. 

 

Observem també que el temps real dedicat a innovar incrementa progressivament a mesura que 

incrementa el grau d’innovació. Cal remarcar, que existeix una diferència important sobretot al 

passar del grau 5 al 6, on augmenta de forma diferencial el temps dedicat a innovar. Per tant, 

perquè augmenti la innovació dins l’organització s’haurà d’augmentar també el temps destinat a 

innovar. 

 

Pel que fa al nombre de treballadors que s’han format en innovació, també es contempla un 

augment a mesura que pugem de grau. Tal com s’ha explicat al llarg del projecte, és important la 

involucració de totes les persones de l’organització en la innovació. 

Per tal d’analitzar l’indicador que definirà si les organitzacions utilitzen diferents processos, eines i 

mètriques pels diferents tipus d’oportunitats, posarem el valor 1 a les empreses que sí que ho fan, i 

0 a les que no ho facin. D’aquesta manera, apareix a les taules la mitjana de compliment d’aquest 

indicador segons cada grau. Veiem que les empreses en els primers graus d’innovació no treballen 

de forma diferent la innovació depenent de les oportunitats que se’ls hi presentin, mentre que a 

partir del grau 3 tendeixen a fer-ho. Per tant concloem que és important adaptar-nos a les diferents 

oportunitats que se’ns presentin. 

 

També s’estableix una relació entre el grau d’innovació i les patents sol·licitades. Com més 

innovadora és l’empresa, més patents sol·licitarà, per contra, no necessàriament el grau 

d’innovació va lligat amb el nombre de productes/ serveis nous que es llencin al mercat. Hi ha 



 17 

empreses en els primers graus d’innovació que llancen més productes que altres organitzacions 

més innovadores. Per tant, podem concloure que tot i no ser innovadores, llencen molts productes 

al mercat, fet que pot venir donat pel tipus de producte o pel sector en què operen. 

 

PROPOSTA DE MODEL DE VALIDACIÓ 

 

1. Proposta d’una eina d’avaluació del grau d’innovació. 

Després de l’anàlisi exhaustiu, ens hem adonat que hi ha una estreta relació amb el fet que la 

innovació es doni de forma sistemàtica i continua dins de l’organització amb el fet que les empreses 

tinguin un grau d’innovació més alt (mirar annex XVII) podem establir una relació en el fet que la 

sistematització de la innovació millorarà el grau innovador d’una organització. Com es reflecteix en 

el gràfic, totes les empreses dins el grau 6 innoven de forma sistemàtica, mentre que totes les 

empreses del grau 0 ho fan esporàdicament. 

Per tant, s’ha de valorar si les empreses innoven només de forma esporàdica o si, altrament, ho fan 

de forma sistemàtica i amb quina freqüència, ja que el fet d’innovar de forma continuada pot 

desembocar en un major grau d’innovació dins l’empresa. Per exemple, si una empresa inverteix 

més diners en innovació però ho fa de forma esporàdica, no es podrà considerar igual d’innovadora 

que una empresa que inverteix menys diners però de forma contínua. No en fem prou amb què una 

empresa compleixi la majoria dels indicadors avui, sinó que s’han de donar de forma continuada i 

sostenible en el temps. 

CONCLUSIONS 
 

Per concloure, esmentarem en primer lloc que  en les organitzacions es troben normalment davant 

dos àmbits d’actuació molt diferents; el món operatiu, on prima l’eficiència en els processos, els 

temps d’entrega, la racionalitat i l’excel·lència en general, i el món de la innovació que tracta de 

produir nous productes/ serveis o trobar millores pels que ja existeixen on prima el pensament 

lateral, la creativitat, etc. Després de l’estudi realitzat, hem vist com és imprescindible que entre els 

dos mons existeixi comunicació, flux constant d’idees i retroalimentació. L’un no pot viure sense 

l’altre (innovation paradox, Clayton Christensen). 

Aquesta retroalimentació és fonamental perquè una organització faci un ús eficient de tots els 

recursos disponibles en ella, permetent a les unitats d’innovació identificar els reptes i problemes 

als quals s’enfronten les empreses en el dia a dia, per tant, podem concloure que la innovació s’ha 

d’integrar en tots els àmbits de l’empresa, no pot ser un departament independent, ja que ha de 
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viure en primera pell la situació en què es troba l’empresa en cada moment i d’aquesta forma 

poder incidir en els àmbits adequats i de la forma adequada. 

 

És per això, que la innovació es pot veure afectada per múltiples factors; hem vist com la grandària 

de les organitzacions pot incidir al seu grau innovador. Depenent del nombre de treballadors 

formats en innovació i el temps que s’inverteix, la innovació augmenta o disminueix. De la mateixa 

manera, els recursos que s’hi destinen i el fet d’utilitzar diferents eines o mètriques depenent de les 

oportunitats que se’ns presenten, també influencia en el grau d’innovació. Per tant, relacionant 

amb la teoria, un cop més, és important crear cultura innovadora dins l’empresa, que vingui des de 

la gerència i tingui un líder en cada departament, per poder integrar la innovació en tots els àmbits 

de l’organització. Els gerents han de poblar les seves organitzacions amb gent preparada per fer de 

la innovació un joc en equip que es tradueixi en resultats d’innovació sostenibles en el temps. 

 

Per altra banda, és important ressaltar que aquelles empreses que s’impliquen en la innovació 

tenen millors resultats financers, per tant, més valor, fet que farà que els inversors estiguin 

disposats a pagar més per les accions d’empreses amb un grau alt d’innovació que no per aquelles 

que no innoven. Tanmateix, és interessant que els financers s’adonin de la necessitat de la 

innovació, ja que aquesta ajudarà a millorar la seva situació, no ha de passar desapercebuda. 

 

Cal esmentar també la importància de la sistematització i constància en la innovació. No pot ser 

aleatòria, tal com hem vist, la innovació sistemàtica és un fet clau. És evident que totes  les 

empreses que apliquin la innovació de forma sistemàtica tindran millors resultats que les que ho 

facin només esporàdicament. 

 

I finalment, tenir en compte que, tal com ens hem trobat en aquest projecte, tenim molts 

indicadors d’entrades (inputs) a la innovació, però molt pocs de sortides (outputs). Aquests últims, 

usats principalment per mesurar l’impacte del producte al mercat. Però, hem explicat que 

existeixen 10 tipus d’innovacions, que són el resultat de tot el procés innovador i no només s’ha de 

mesurar l’impacte  del producte (també s’ha de quantificar la innovació en el model de negoci, la 

marca, etc.). Per tant, veiem que es necessiten més indicadors de  sortida per fer front a tots els 

tipus d’innovacions dels que hem parlat. 
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ANNEXOS 
 

Annex I 

Alguns dels altres indicadors que també hauriem pogut utilizar a l’hora de fer l’analisi comparatiu 

són els que expliquem a continuació, els quals no hem utilitzat per manca d’informació, no ha estat 

posible obenir les variants que requereixen aquests indicadors per analitzar-los:  

 

1.Descompte de flux de caixa lliure. 

Valora la companyia com la suma dels valors presents dels seus cash flows lliures previstos  

descomptats a una taxa de descompte (WACC). 

Aquest indicador requereix estimacions de tres incògnites per valorar l’empresa: la riquesa a 

generar, el nombre d’anys a considerar i la taxa d’actualització.  

• Riquesa:

Benefici després d’impostos 

  S’utilitza el flux de Caixa lliure no financer que es calcula a partir del benefici net 

més les amortitzacions. El flux de Caixa lliure és el flux generat per les operacions de 

l’empresa sense tenir en compte el deute financer, després dels impostos. El flux de Caixa 

lliure mesura el flux disponible de l’empresa després de fer front a les inversions d’actius 

necessaris (tant en immobilitzat com en circulant), tal com s’exposa a continuació: 

Flux de caixa 

+ Despeses de les amortitzacions 

- Inversions en el circulant (existències i clients, deduint el finançament de proveïdors) 

Flux de Caixa lliure no financer 

- Inversions en actiu fix 

• Nombre d’anys a considerar:

estimacions a un termini més llarg. 

 normalment es consideren 5 anys, per la dificultat de fer  

• Taxa d’actualització:

mitjà que ens ha costat l’actiu, tenint en compte com s’ha finançat el capital propi  

 Tenim en compte el cost mitjà ponderat (WACC). Mesura el cost  

(aportacions dels socis), i recursos de tercers (qualsevol tipus de deute): 

  

E = Fons propis 

Ke = Cost d’oportunitat dels accionistes 

D = Deute 

DE
TKdD

DE
KeEWACC

+
−×

+
+
×

=
)1(
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Kd = Cost del deute 

T = Efecte impositiu 

 

2.Mètode dels múltiples. 

Aquest mètode consisteix en examinar empreses del mateix sector, amb una envergadura similar i 

avaluar els preus de les seves compravendes. 

Aquests preus es comparen amb indicadors de riquesa generada per aquestes empreses i els 

indicadors serien: 

PER (price earning ratio) preu/benefici 

Multiplicador del flux de caixapreu/flux de caixa 

Multiplicador de l’EBITDA preu/ benefici abans d’interessos, impostos i amortitzacions 

Multiplicador de vendespreu/ventes. 
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Annex II 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la web: http://www.marsdd.com/news-and-insights/make-a-

living-breathing-business-plan-with-a-business-model-canvas. 

Volem plasmar, de forma gràfica, en aquesta taula la relació que s’estableix entre el model Canvas 

d’open innovation i els 10 tipus d’innovació que existeixen. Per tal de demostrar que els 10 tipus 

son fruit de processos innovadors que es poden donar en qualsevol àmbit de l’empresa. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.marsdd.com/news-and-insights/make-a-living-breathing-business-plan-with-a-business-model-canvas�
http://www.marsdd.com/news-and-insights/make-a-living-breathing-business-plan-with-a-business-model-canvas�
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Annex III 

 

Concepte utilitzat per descriure el potencial més ampli de l’espai de mercat que encara no s’ha 

explorat. Són espais de mercat desconeguts, no contaminats per la competència. És una estrategia 

que no es fonamenta en la competencia destructiva entre les empreses, sinò en l’ampliació dels 

mercats generant valor per l’empresa a través de la innovació. 

W. Chan Kim i Renée Mauborgne, els pares d’aquest concepte,  comparen els oceans blaus amb les 

idees de negoci desconegudes pel momento. Aquestes idees donarán lloc a la creació de mercats 

que encara no són explotats, amb oportunitats de creixament rentable i sostenible en el temps. 

Els principis per desenvolupar una estrategia d’oceà blau són: 

• Creació de nous espais de consum, ampliant els límits de mercat actuals. 

• Concentrar les noves idees en la globalitat, no en els números. 

• Centrar-se en els no-clients i potencial els elements que ells valorin per convertir-los en 

clients. 

• Validar l’estratègia per asegurar la seva viabilitat comercial, reduïnt el seu risc 

d’implamentació. 

 

Quan una empresa implanta una estrategia d’oceà blau es diferencia de les estarègies 

convencionals segons indica la següent taula:  

 
Font: Harvard Business Review, C. Kim, R. Mauborgne (1997) 
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Annex IV 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la web: http://www.educadictos.com/b/innovacion-disruptiva/ 

Exemples de cada tipus d’innovació: 

Un exemple d’innovació incremental seria la incorporació de càmera als telèfons mòbils. O la 

creació de cervesa sense alcohol,  només feta a base de civada, amb la mateixa qualitat i el mateix 

format, però sense alcohol.   

 

Un exemple d’innovació disruptiva seria l’aparició dels smart phones, gent que no havia sentit la 

necessitat de tenir un mòbil més avançat, ara té un iPhone. S’ha creat un mercat nou que comprarà 

aquest tipus de telèfons. 

 

Un bon exemple d’innovació radical seria la creació d’Spotify a través del qual l’usuari no compra 

CD’s sinó que els pot escoltar amb streaming10

 

, encara que els clients seguiran essent els mateixos; 

aficionats a la música. 

 

 

 

 

                                                           
10 Distribució de multimedia a través d’una xarxa d’ordinadors de tal forma que l’usuari consumeix el producte (video o 
audi), en paral.lel mentre es descarrega. 

http://www.educadictos.com/b/innovacion-disruptiva/�
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Annex V 

Sembla que per innovar siguin necessàries persones creatives, però, qui garanteix que tenir 

persones creatives és innovació assegurada per l’empresa? Com ja s’ha mencionat, en moltes 

empreses explotar té més pes que explorar, per tant les organitzacions estan plenes d’idees killers. 

Per això serà necessari tenir líders d’innovació en cada departament i sobretot definir una 

estratègia, crear cultura d’innovació dins l’empresa i que totes les persones (tant de dins com de 

fora de l’organització) es puguin involucrar i aportar les seves idees, que no depengui només d’un 

individu.  

Segons explica David Owen sempre és millor treballar en equip, l’esforç d’un grup de persones 

respondrà a un major esforç de cara a reptes complicats, posem en comú diferents metodologies 

de resolució de problemes, posem en comú més coneixement real, posem en comú més 

coneixement potencial, i abastim més camps dins l’àrea en la qual volem innovar. Tot i això, cal 

tenir en compte els elements socials del grup i els elements emocionals i motivacionals, ja que 

aquests poden accelerar o frenar la capacitat dels equips.  
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Annex VI 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació extreta de la web: http://blog.inteligenciacreativa.com/?p=384 

 

  

http://blog.inteligenciacreativa.com/?p=384�
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Annex VII 

Tot i que en el projecte n’hem analitzat només sis (per manca de dades, ja que moltes empreses no 

disposen de la informació), el llistat d’indicadors que es pot utilitzar a l’hora de mesurar la 

innovació d’una organització és molt més ampli, veiem aquí quins altres indicadors podríem haver 

tingut en compte: 

 

1. Indicadors d’entrada a la innovació 

1.1.   Projectes del non-core business: 

No només hem de dedicar els recursos de l’empresa en les activitats principals sinó que també és 

important utilitzar-los en altres activitats, ja que a vegades la innovació pot sortir d’aquestes. Hem 

de saber si disposem d’un equip estructurat  amb capacitat per realitzar de forma periòdica un 

anàlisi sobre el model de negoci o una determinada exploració en la recerca de noves oportunitats, 

però en altres casos la innovació pot aparèixer adhoc a partir de l’aparició puntual d’una 

determinada oportunitat que requereix una resposta en forma de procés de prototipatge, per 

exemple. Amb aquest indicador pretenem saber en quin àmbit estem enfocant la innovació, on es 

vol innovar. 

 

2. Indicadors dels processos d’innovació 

2.1  Velocitat del funnel: 

Aquest indicador mesura el temps que passa des de la concepció de la idea fins que el producte és 

llançat al mercat o fins que es fa la prova pilot.  

Depenent del sector en el qual treballem aquest indicador pot variar bastant, alguns mercats en 

qüestió de setmanes poden tenir un producte acabat, mentre que altres tardaran mesos o anys. De 

totes maneres, és important que aquest període sigui el mes breu possible (dins el sector).  

Amb aquest indicador pretenem conèixer de totes les idees que sorgeixen, quantes passen a 

projecte d’innovació i quantes arriben al final. 

2.2    Amplitud del procés de generació d’idees: 

A través d’aquest indicador mesurarem el nombre d’idees que vénen de fora de l’empresa, ja que 

molts cops les idees no vénen de la direcció, sinó que quan mes a prop del client estàs, més 
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coneixes els seus gustos, les seves necessitats i això permetrà ajustar més el producte als seus 

interessos i obtenir informació per poder millorar.  

Així doncs, una bona recomanació per les empreses innovadores és centrar-se en els clients, i 

buscar oportunitats en el job-to-be-done. 

Amb aquest indicador pretenem saber si la innovació arriba a través d’interns o també d’externs a 

l’empresa, ja sigui través de clients, competidors, o networking amb altres empreses. 

 

3. Indicadors de les sortides d’innovació 

3.1    Composició de la cartera d’innovació: 

Les carteres d’innovació han d’estar equilibrades en totes les dimensions de la innovació. Ha 

d’existir aquest equilibri al llarg de tot el procés innovador, que hi hagi coherència entre les 

diferents àrees i el resultat final sigui el més ajustat possible. D’aquesta forma la inversió serà 

conseqüent. 

És a dir, s’ha d’anar amb compte per no quedar-se desfasat en altres àrees d’innovació, que el fet 

d’innovar en una àrea no et faci desatendre d’altres àrees que fins al moment tenies cobertes. 

3.2    Escletxa de creixement actual: 

A vegades apareixen forats entre els objectius de l’empresa i els resultats  esperats de les inversions 

en innovació. És important fer estimacions/prediccions de les diferents casuístiques que es poden 

donar quan innovem el més pròximes a la realitat possible, i deixar un bon marge d’error per tal 

que els resultats afectin el menys possible a l’empresa. 

Amb aquest indicador pretenem descobrir si el fet d’innovar facilita la teva estratègia. 

3.3     Percentatge d’ingressos per nous productes provinents del core business: 

La innovació dins una empresa no només es dona al core business sinó també en altres àrees més 

petites. Aquest indicador, analitza si una empresa ha aprofitat les oportunitats del core business 

que son fonamentals pel creixement. 

3.4     Percentatge de guanys de nous clients: 

A través d’aquest indicador es mesura el percentatge de beneficis que rebem de nous clients o de 

clients ja existents que compren productes innovadors (blue oceans). Ens centrem en els beneficis 
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perquè ens dóna més llibertat a l’hora d’escollir un model de negoci, si vendre a preus baixos grans 

volums, o a preus alts i tenir més marge. 

3.5 Percentatge de guanys de noves categories: 

Funciona igual que l’indicador anterior però amb els beneficis que obtenim   de les noves categories 

de productes que crea l’empresa. Hem de tenir en compte que la majoria d’innovacions amb èxit 

no venen del core business, per tant és important mesurar els beneficis que aquestes ens aporten 

per decidir si seguir explorant amb noves categories, o bé continuar treballant amb les que ja 

teníem. A vegades el fet de crear una categoria nova pot fer que per cada producte nou que venem 

deixem de vendre un dels antics. Per tant, s’ha de vigilar que el fet de crear categories noves no 

devaluí el core business, és a dir, que les categories noves que llancem no substitueixin o ens facin 

baixar les vendes dels nostres productes de sempre. Serà millor innovar en productes 

complementaris que no en substituts. 

3.6     Retorn de la inversió en innovació: 

Mesura quant temps es tarda a recuperar la inversió que hem fet en innovació. S’ha d’anar en 

compte, ja que molts cops els innovadors no aposten en projectes en els quals sigui difícil de 

mesurar el retorn de la inversió, encara que a llarg termini n’obtinguéssim grans beneficis i 

prefereixen, per contra, apostar en idees més conservadores que generin menys beneficis a curt 

termini. 

Tot i això, és important valorar quina quantitat i on invertirem en innovació no es poden 

desaprofitar recursos en activitats innovadores que no aportin rendiments. 

El dashboard de la innovació és una eina eficaç, ja que ens pot mostrar en un cop d’ull, la gestió de 

la innovació dins una organització, i ens permetrà adoptar mesures correctives en cas que siguin 

necessàries així com saber on hem de focalitzar els nostres esforços. 
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Annex VIII 

 

 

Font:OC-BL a partir de les dadesde l’INSS (segon trimestre de cada any). 
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Annex IX 

 

Font:OC-BL a partir de les dadesde l’INSS (segon trimestre de cada any). 

 

  



 33 

Annex X 

 

Font:OC-BL a partir de les dadesde l’INSS (segon trimestre de cada any). 
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Annex XI 

 
Font:OC-BL a partir de les dadesde l’INSS (segon trimestre de cada any). 
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Annex XII 

 

Font: Elaboraciò propia mitjançant el programa Deducer. 
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ANNEX XIII 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’estudi: Mapa d’innovació del Baix Llobregat, que ens ha 

proporcionat l’empresa Innobaix. 
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Annex XIV 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’estudi: Mapa d’innovació del Baix Llobregat, que ens ha 

proporcionat l’empresa Innobaix. 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’estudi: Mapa d’innovació del Baix Llobregat, que ens ha 

proporcionat l’empresa Innobaix. 
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Annex XV 

 

Font: Elaboraciò propia mitjançant el programa Deducer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Eleboraciò pròpia. 
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Font: Eleboraciò pròpia. 
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ANNEX XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboraciò propia mitjançant el programa Deducer. 
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Annex XVII 

 

 

Font: Elaboraciò propia mitjançant el programa Deducer. 
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