A túa innovación marca o camiño

COMO
INNOVAR?
APRENDE
A PENSAR
COMA UN/UNHA
DESEÑADOR/A

04

Por que é útil pensar
coma un/unha deseñador/a?

Innovar significa resolver
problemas da clientela con
solucións útiles que xeren
valor para o/a usuario/a e
novos ingresos para a
empresa.

Como se fai?
Segue o camiño

1

EMPATIZAR
Observa como se
relacionan os/as
teus/túas clientes/as
co produto.
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DEFINIR

Os/As profesionais do
deseño céntranse en
resolver os problemas
dos/das clientes/as
observando os seus hábitos
de consumo e empatizan
con eles/as para deseñar
solucións prácticas
baseadas en necesidades.

Fai un esquema
visual cos
problemas
observados.

3

IDEAR
Fomenta a imaxinación
no equipo para idear
propostas de solución
para estes problemas.

Por iso é útil adoptar o
pensamento de deseño
(design thinking):
permítenos cambiar o
chip para deixar de
producir a partir do que
xa sabemos facer e abrir
o camiño a solucións
novas que resolven os
problemas prácticos do
cliente. É dicir, innovar.

PROTOTIPAR
Aterriza as ideas en
prototipos sinxelos e
executados con rapidez
(debuxos, maquetas).

Vantaxes:
+ Sinxelo.
+ Práctico.
+ Rápido.
+ Económico.

VALIDAR

INNOVAR APLICANDO A MANEIRA DE PENSAR DOS/DAS DESEÑADORES/AS ESTÁ AO ALCANCE DE
CALQUERA EMPRESA GALEGA –SEXA CAL SEXA O SEU TAMAÑO– CON GANAS DE RESOLVER OS
PROBLEMAS DA SÚA CLIENTELA MEDIANTE SOLUCIÓNS PRÁCTICAS.

Proba os
prototipos con
clientes reais para
valorar o grao de
acerto da solución.
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ELAS, EMPRESAS GRANDES E PEQUENAS,
XA O PUXERON EN PRÁCTICA

{

DYSON

{

FINSA

{

GRUPO MIGÁN

PROQUIGA BIOTECH

A adaptación ás necesidades
específicas de cada cliente fai que o
deseño sexa unha parte fundamental
das cociñas que o Grupo Migán crea
tanto para chefs como para hospitais.

A carteira de máis de 500 ingredientes
naturais de Proquiga comercialízase en
cerca de 60 países grazas á súa constante
adaptación ás tendencias da industria
alimentaria sustentable.

Dyson caracterízase por unir a tecnoloxía disruptiva co minimalismo e a funcionalidade
no deseño para transformar electrodomésticos comúns en productos de culto. Un
exemplo é o seu secador de pelo Dyson Supersonic, que, 600 prototipos despois,
permitiu desenvolver un motor dixital da metade do peso e oito veces a velocidade dun
secador tradicional.

A gran madeireira galega apóiase no deseño para innovar e diferenciarse. A
proximidade ao mercado e o seguimento das tendencias globais no sector do moble e
do interiorismo son as máximas do seu departamento especializado en
desenvolvemento de deseños.

Accede a todos
os cadernos para
saber máis sobre
innovación.

Contacta con nós para poñer en marcha
o voso propio proceso innovador.
Programa de impulso á
innovación nas pemes
Axencia Galega de Innovación
981 957 008

Coñece as historias de
éxito de innovación
protagonizadas por
pemes galegas.

servizos.gain@xunta.gal
Rúa Airas Nunes s/n
15702 – Santiago de Compostela

http://gain.xunta.gal

