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A aventura de pasar da cultura do
 “deixalo estar” á cultura innovadora

   Como se fai? Poñamos por caso a empresa X    

En moitas empresas tradicionais predomina a cultura do “deixalo estar” 
ou, o que é o mesmo, “aquí as cousas sempre se fixeron así”.

Toma de conciencia do problema
O equipo comercial da empresa comeza a recibir queixas do produto/servizo.

Paso á acción
Por primeira vez ante un problema similar, iníciase un 

proceso de investigación preguntándolles aos clientes 
insatisfeitos antes de que o problema sexa maior.

Recollida de datos
Durante un mes, exploran os problemas reportados 

polos clientes observando e recollendo a experiencia 
e as sensacións destes co produto/servizo.

Análise en equipo
O equipo comercial convoca aos/ás 

compañeiros/as de fábrica 
directamente involucrados co 

problema observado e tamén a outros 
de departamentos próximos para 
expoñer a información recopilada.

Exploración de 
posibles solucións

Mediante un enfoque aberto, 
invítase a todos e todas a propoñer 

ideas e construír así unha visión 
compartida do problema.

A clave é estar abertos a cuestionar o estado das 
cousas observando o cambio como un factor 
positivo de evolución e crecemento.

A cultura da innovación non se constrúe dun día para outro.
É un proceso que leva tempo, pero cando se consegue 
introducila como parte da cultura da empresa, impacta 
positivamente na conta de resultados.

Por onde podes 
empezar ti?
Dous sinxelos 
pasos

Diferencias entre
a cultura do
“deixalo estar”
e a cultura 
innovadora

Propón procesos participativos sinxelos a 
través de dinámicas orientadas a resolver 
problemas coñecidos que implican a varios 
departamentos da empresa (xestión de 
queixas, distribución, produción, etc.).

VERÁS QUE SEMPRE HABERÁ NO TEU EQUIPO PERSOAS CUNHA ACTITUDE 
POSITIVA CARA O CAMBIO E A INNOVACIÓN.

CONSIDÉRAAS AS TÚAS ALIADAS E CONTA CON ELAS PARA MOTIVAR AO RESTO.

Normaliza e amplía estas dinámicas para ir 
superando as barreiras emocionais ante a 
innovación. Cando un/unha profesional sente 
que se valora a súa achega na busca de 
solucións, as reservas tenden a desaparecer.

RESULTADO
A semente para romper as primeiras 

barreiras da cultura do “deixalo 
estar” na empresa está plantada. 

Comeza así o camiño para integrar a 
cultura da innovación.

Intenta que todo 
sexa controlable e 

previsible 

Acepta e entende que o 
mercado é pouco 
predicible, especialmente 
hoxe en día

A súa reacción ante 
os cambios é lenta e 

pouco flexible 

É áxil á hora de enfrontar as 
transformacións creando 
novas propostas de valor 
para os seus clientes.

Limítase a analizar 
a súa competencia 

máis directa 

Inclúe na súa análise 
a competencia 
periférica.

Céntrase en explotar 
os procedimentos 

coñecidos 

Explora e experimenta a 
través de dinámicas 
áxiles de innovación e 
prototipado rápido.

Carece de mecanismos 
sistematizados de 
participación dos 

membros do equipo 
para compartir 

coñecemento 

Prioriza o debate e o 
enfoque compartido 
entre os profesionais 
para resolver os retos 
da empresa nun 
mercado acelerado.
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ACTITUDE ANTE
O CAMBIO 

ADAPTACIÓN
AO RITMO

DO MERCADO

ANÁLISE DA
COMPETENCIA 

CONCEPCIÓN
DOS PROCESOS 

ENFOQUE DA
PARTICIPACIÓN 



Accede a todos 
os cadernos para 
saber máis sobre 
innovación.

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

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

servizos.gain@xunta.gal

Rúa Airas Nunes s/n

15702 – Santiago de Compostela

http://gain.xunta.gal

ADOBE
Adobe desenvolveu unha metodoloxía que lle permitiu mellorar a eficacia da súa 
innovación, gañar tempo e optimizar os custos e a forma de medir os seus resultados. 
Chámase Adobe Kickbox e, tras o seu uso a nivel interno, a compañía decidiu poñelo en 
aberto para que calquera empresa poida aplicalo de forma gratuíta, como fixo, por 
exemplo, Abanca.

INDITEX
A grande multinacional galega do téxtil redefiniu a súa loxística para multiplicar a 
venda online e revolucionar as súas tendas físicas. A través da innovación, deu resposta 
ás expectativas cada vez máis esixentes da súa clientela, cunha visión unificada do 
stock que require o procesamento en tempo real dos movementos dos artigos. 

INNOGANDO
Innogando é un claro exemplo de 
innovación disruptiva, cunha 
tecnoloxía sen precedentes no 
mercado para mellorar a 
competitividade do sector gandeiro.

AUSAVIL
Ausavil aproveitou o seu coñecemento no 
sector da limpeza para diversificarse e 
crecer. De ser só comercializadora pasou á 
fabricación de equipos propios creados a 
partir da I+D+i.

ELAS, EMPRESAS GRANDES E PEQUENAS,
XA O PUXERON EN PRÁCTICA
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