A túa innovación marca o camiño

INNOVAR A
PARTIR DE
PROBLEMAS.
AS DIFICULTADES
COMO FONTE DE
COMPETITIVIDADE
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Por que innovar a partir
de problemas?
Innovar a partir de problemas é un modelo especialmente efectivo para as pemes.
Consiste en identificar dificultades e buscar unha solución diferente á que xa sabemos
que non funciona.

O tamaño máis
reducido fai que as
pemes sexan máis
áxiles e estean máis
preto da súa
clientela, o que
favorece a
flexibilidade.

Nas grandes empresas
non se incentiva
cuestionar o
establecido porque as
estruturas son moi
complexas e custa
moito cambiar
calquera cousa.

Por onde podes comezar?

Como facelo?

Algunhas fórmulas de éxito
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Identifica e clasifica os problemas:

PROBLEMAS SIMPLES

PROBLEMAS COMPLICADOS

Son coñecidos pola maioría
pero ninguén toma a
iniciativa.

Non se resolven porque
implican a moitas persoas e
por falta de tempo e diñeiro.

Aínda que interfiran na
eficiencia, non son críticos
para a actividade e son
asumidos coma un mal menor.

Interfiren bastante na
eficiencia.

PROBLEMAS COMPLEXOS
Son ocasionados polos ciclos
de vida cada vez máis curtos
dos produtos e servizos, a
causa da aceleración das
novas tecnoloxías e das novas
necesidades e hábitos dos
consumidores/as.
Interfiren moito na eficiencia.

ACTÚA
É recomendable empezar facendo unha lista de problemas simples para gañar confianza e
crear equipos multidisciplinares cos que abordar a lista de problemas complicados. Isto
permitirá capacitarse para resolver a lista dos problemas complexos, que seguramente
requerirán a colaboración doutras empresas ou de centros tecnolóxicos.
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Metodoloxía Os 5 problemas de Toyota
Arredor de 1930 o fundador de Toyota ideou este
sistema, que consiste en formular cinco porqués.
Exemplo de problema: aumento das devolucións do produto.
Por que se incrementaron as devolucións?
Por que a recepción das devolucións non informou deste incremento?
Por que o equipo non ten tempo de asumir este problema?
Por que no se reorganizaron as tarefas do equipo para resolverlo?
Por que non se utiliza o código de barras para introducir as
devolucións no sistema?

Metodoloxía E se…?
Formúlanse frases posibilistas como
propostas de solución ao problema.
Tomando como referencia o mesmo problema do aumento das
devolucións do produto:
E se pensaramos nas devolucións como unha fonte de información
sobre a insatisfacción dos clientes/as para introducir cambios no
produto?
E se usaramos o equipo para chamar aos clientes/as e preguntar cal é
o motivo da devolución?
E se lle permitíramos ao cliente/a escribir a súa proposta de solución
en lugar dunha reclamación?

Metodoloxía A viaxe do cliente
Obsérvase a clientela e empatízase con ela para investigar como se
relaciona co produto/servizo e descubrir así os problemas como
oportunidades de mellora. Descubre máis sobre este método no caderno
dedicado ao design thinking.

Metodoloxía Minería de problemas
Inspírase na ciencia e na tecnoloxía para ser máis inquisitivos/as na busca
de dificultades que requiren solucións novas.

ELAS, EMPRESAS GRANDES E PEQUENAS,
XA O PUXERON EN PRÁCTICA
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GRIFOLS
A farmacéutica catalana é un exemplo de como innovar a partir de problemas. Ante as
dificultades de abastecemento de plasma para fabricar os seus fármacos e investigar
outros novos, a compañía organizou unha rede de máis de 300 centros de doazón en
Europa e Estados Unidos.

GRUPO COPO
O grupo empresarial galego utilizou a necesidade global de reducir o uso de compostos
químicos fósiles como unha oportunidade para innovar mediante a búsqueda de
materiais avanzados sustentables. A reciclaxe e reutilización de residuos propios
forman parte desta estratexia.

CODEOR

ELMEGA

Codeor enfoca os seus
proxectos de
innovación a solucionar
o confort térmico do
calzado ou o deseño
plantar para lograr un
reparto equilibrado do
peso do corpo.

As innovacións de Elmega en
equipamento para explotacións
gandeiras buscan facilitar o día
a día nas granxas. O seu robot
de monitorización proporciona
datos en tempo real sobre
avarías de maquinaria ou
problemas cos animais.

Accede a todos
os cadernos para
saber máis sobre
innovación.

GALLEGA DE
PATATAS
Gallega de Patatas renovou
tecnoloxicamente os seus
almacéns para minimizar os
golpes ao produto e gañar
así máis cota de mercado con
base nun control estricto de
calidade.

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

