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Reorientem el focus de la
recerca en temps difícils!
Les empreses espanyoles estan embarcadesen la recu peració~ie l’esfor~
de R+Di dels seus indicadors, tant
pel que fa a la investigacióbhsicacom
a raplicació tecnolbgiea. Tanmateix,
en 6poques de recessió coml’aetual, aquestes inversions solen patir
importants retallades per la seva
planifieacióa Itarg termirti. La lluita
pels resultats a curt i la necessitat
de centrar-se en el valor del mercat
aixf ho aeonsellen.
No obstant aix6, abans de decidir
qualsevolpotenciació
o retallada de la
inversióen R+D,tot gestor hauria de
reflexionarsi esta amortitzantaquesta despesacorrectamenti en tota la
seva dimensió.Unaexcessivafocalització en la dimensió tecnolSgica de
les empreses(fi’uit de la nostra conviceió o de les modes)pet cenduir-nos
a desbocadeseurses de I’IR+Dper la
R+D.En molts casos, les empreses
nomésanalitzenlesoportunitats sota
aquest prismai obliden que existeixen oportunitats (fins i tot de pesar
de nouen valor aquestaR+D)si ganalitzen sota altres focus competitius,
comara el secial i cultural, l’econbmic
o, simplement,les conseqfi~nciesdel
pas del tempsen ha societat.
Quan el nostre focus competitiu
esth centrat únicament en la R+D,
pot donar-se el cas que l’empresa
competeixi contra ella mateixa
reinventant constantment el seu
producte o servei. Permetin-meil-

lustrar-los aquest coneepte ambun
exemple.lmaginem-nosuna empresa
ractivitat de la qual és desenvolupm;
di~~enyari produir impressores; en
aquest mereat, a part del preu, els
dos factors clau de competitivitat
sSn tecnolSgics: imprimir ambmillor
qualitat i fer-ho mésrhpid. D’aquesta
manera, qualsevol impressomnova
que llanci la nostra empresahaurh,
com a minim, de ser’ més rhpida o

esf6rqos en nous focus competitius
per a les seves plataformesja amortitzades. Imaginem-nosimpressores
que imprimeixen carhtules de CD,
unes altres que imprimeixenel diari
al qual estemsubscrits, altres adequadesaltreballescolar dels nostres
ffils, unes altres que imprimeixen
en
temps real els correus que rebem,
etc.
No vull dir que hemd’abandonar
els nostres esforqos en R+D,perb sí
reflexionar sobre l’alta rendibifitat
RECEPTA
ANTICRISI:
en potencia t6 aplicar novament
DESTINARRECURSOS que
el nostre estoc tecnol5gic. Potser
A IDENTIFICARNOUS haurfem d’incloure en les nostres
USOSPER ALS
receptes unticñsila realització d’un
NOSTRESPRODUCTESestoc de les tecnologies que dominen
la nostra empresaja amortitzades i
destinar recursos a identificar nous
imprimir amb millor qualitat que valors d’ús per a aquestes.
l’anterior model.
Algunsdels grans ~xits de mercat
Grheies al foeus competitiu en es basenen aquest fet. El famSsiPod,
R+Dde la nostra empresa, cada
no és mesque la clhssica (i obsolevegada que es llanqa un nou model, ta) tecnotogia MP:3~empaquetada~
aquest canibalitza i deixa obsolet
d’una manera diferent. El model
l’anterior.
Nespresso es basa en la coneguda
Imaginem-nos que, a conseq0~n- tecnologia d’atmosfara controlada
cia d’unapel/tica ~(eartptaeista))
per a renvasamentde cafre icentra el
afrontar els tempsde crisi, el gestor seu esforq a adaptar-lo a les necesside la nostra companyiad’impresse- tats de representaci5i luxe dels nous
res canvia el focus competitiu: pesa modelssocials.
fre a la velecitat de la sevaR+D,deciHa pensat quantes coses més pot
deix augmentarla rendibilitat de les fer ambla seva tecnologia ja amorseves plataformes tecnolbgiques ja
titzada? Pot ser la seva solució per
amortitzades augmentantel per/ode a aquests difícils tempsde crisi que
de venda, i el mésimpertant, inicia
estemvivint! []

