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Pimes exemplars… perquè s’adaptan innovant 
 

La innovació de model de negoci eina perfecta per a la pime 
 

Les pimes que a més de ser líders en els seus mercats 
nacionals (i en alguns casos també són grans exportadores) 
ho són perquè constantment es plantegen objectius 
ambiciosos, s'especialitzen en productes/serveis (convertint-
se en les millors del seu àmbit), desenvolupen serveis 
d'atenció al client excel·lents, els seus treballadors estan 
compromesos ...  
 
D'entre tots els factors que impulsen a una pime a ser 
excel·lent, n'hi ha un que és clau i desencadenador de la 
resta de fortaleses: la seva capacitat de transformar 
innovant seu model de negoci de forma continuada.1 

 
Les pimes exemplars saben que la innovació en model de 
negoci és una de les eines més potents que disposen per 
adaptar-se al constant canvi en les necessitats dels clients. I 
que en particular, gràcies a que les seves estructures són 
més petites i flexibles, que els canvis en el model de negoci 
els poden desenvolupar de forma molt més àgil i ràpida que 
una gran empresa (ja que aquestes últimes disposen 
d'estructures més difícils de mobilitzar i transformar) . 
 
La innovació en model de negoci és l'eina perfecta 
perquè una pime consolidi la seva posició en el mercat i 
aconsegueixi avantatges competitius davant d'altres 
empreses grans empreses o pimes. 

 
 

PROPOSTA PER A SER UN PIME EXEMPLAR 
   

Implant una sistemàtica per una contínua  
innovació del model de negoci 

 
La innovació en el model de negoci no pot ser que es realitzi 
de forma intuïtiva i esporàdica, ha de ser un procés repetible. 
L'empresa periòdicament ha de: 
 
1.  Reflexionar com està evolucionant el seu entorn 

competitiu: noves tendències tecnològiques, canvis en el 
perfil de la demanda, evolució d'altres empreses ... 

2.  Identificar les necessitats noves dels clients, preguntant-
se: Quines solucions demanen que no els estan 
donant? 

 
3.  Identificar si el nostre actual model de negoci és capaç 

de satisfer aquestes necessitats  
Tota empresa ha de ser capaç de poder representar el 
seu model de negoci, identificant allò que els fa tenir 
èxit i allò que ha quedat obsolet, per això ha 
d'identificar clarament quin és: 

 seva proposta de valor , 
 seus clients objectiu, 
 la forma de relacionar-se amb aquests 
 les seves infraestructures i processos clau 
 les seves fonts d'ingressos 

Un cop descrit clarament el nostre model de negoci, 
haurem de preguntar si aquest és capaç de satisfer les 
noves necessitats dels clients (més enllà del que és 
evident i més o menys ja tenim identificat) , 
 

4.  Dissenyar i implantar els canvis, adaptacions i 
innovacions necessàries que destrueixin allò que ha 
quedat obsolet i, pas a pas, transformar el model de 
negoci cap a un altre millor, adaptat a les noves 
necessitats dels clients i de l'entorn. 

 
 
Saber innovar de manera sistemàtica en el model de 
negoci de la nostra empresa serà / és, en si mateix, una 
de clau de competitivitat per a l'empresa. 
 
 
1.  Per a més detall sobre innovació en model de negoci, veure contingut 

invintia: Models de negoci d'èxit (www.invintia.com) 


