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Disrupció 
 “Accepto el caos, però no estic segur si el 

caos m'accepta a mi” 

Bob Dylan 
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Què és? 

 El terme disrupció fa referència a situacions de canvis ràpids i intensos 
d'innovació en models de negoci preexistents o a l'emergència d'altres 

completament nous que afecten profundament els mercats globals i les 
persones usuàries en el seu conjunt, en un procés accelerat de 

desenvolupament, comercialització i ús de productes i serveis 
innovadors. 

 "Disrupció" ve del llatí disruptio (trencament, fractura). En 

català el seu sentit ha estat, en el passat, circumscrit al 

fenomen elèctric de la tensió disruptiva (descàrrega brusca). En 
castellà, la RAE el defineix com a "rotura o interrupción brusca". 
L'ampliació del seu significat per referir-se a canvis tecnològics 

sobtats i en les condicions de mercat ha arribat a través de 
l'anglès disruption. 

 Parlem d'innovació disruptiva per referir-nos a aquelles tecnologies o 
descobriments que condueixen a l'aparició de nous productes i serveis 

que, tot i estar inicialment circumscrits a un nínxol de mercat, desplacen 
la tecnologia dominant d'una manera accelerada fins a consolidar nous 

mercats per a les organitzacions que hi aposten, tot trastocant les quotes 
de mercat de sectors sencers. Alguns exemples  recents són el sorgiment 
de la fotografia digital i la música en streaming; en el passat foren 

disruptives tecnologies com la impremta, la màquina d'escriure o 
l'ordinador personal.  

 Sovint es contraposa amb la innovació evolutiva: dedicar-se a millorar 
de manera incremental els productes o serveis ja existents amb l'objectiu 

de consolidar la nostra posició en el mercat. Si fem una analogia amb el 
pòquer, la innovació evolutiva seria intentar millorar la nostra mà tot 

bescanviant algunes cartes; la innovació disruptiva suposa, en canvi, 
trencar la baralla i canviar les normes del joc a mitja partida. 

 En un entorn VUCA l'aposta per la disrupció com a oportunitat, més que 

no pas com a amenaça, té molt sentit. VUCA  és  un  acrònim  anglès  

que  reuneix  les  característiques  cada  cop més  impredictibles  del  
món  actual:  volatilitat,  incertesa,  complexitat  i ambigüitat (Volatility, 
Uncertainty, Complexity i Ambiguity). Les  organitzacions  desenvolupen  

la  seva  activitat  en  aquest  entorn VUCA  on  els  canvis  ràpids  en  
les  condicions  dels  mercats  econòmics  a escala  global  creen  

dinàmiques  disruptives.  Les  organitzacions  complaents, inercials i els 
“mamuts burocràtics” no poden donar-hi resposta. 

 Algunes precisions sobre el terme: 
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 Clayton M. Christensen, un dels primers teoritzadors del 

concepte als anys noranta, el circumscrivia a productes 
desenvolupats per organitzacions petites que resulten menys 

costosos i senzills de produir. L'exemple de l'iPhone d'Apple ha 
demostrat, en canvi, que una tecnologia disruptiva també pot 

ser un producte de gamma alta. 

 No totes les disrupcions vénen necessàriament de la mà 

d'innovacions tecnològiques. Hi ha innovacions en serveis o 
productes que apunten a demandes que no estaven satisfetes 

en mercats que hom creia saturats. Es pot ser disruptiu en 
àrees com el temps necessari per sortir al mercat, l'accés i 
distribució del producte o servei, la gestió del malbaratament, o 

en processos clàssics de Recursos Humans com el reclutament i 
l'atracció de talent. 

Eines 

Algunes palanques de canvi que poden apropar-nos a un model de negoci 
disruptiu són:  

 Atenció als dos tipus d'innovacions disruptives:  

 De baix nivell: noves tecnologies que ofereixen productes similars 
als existents però a un preu més baix per a clients menys exigents. 

Cal estar alerta i no menysprear el seu potencial disruptiu. Les 
tecnologies poden millorar vertiginosament i fer obsoletes les 

tradicionals. L'exemple prototípic és la fotografia digital als seus inicis. 
Per la seva baixa qualitat inicial fou menystinguda per determinades 
organitzacions tradicionals, que pagaren un preu molt alt per aquesta 

desatenció (Veure el cas Kodak a ‘L'experiència’)  

 De nou mercat: creen nous mercats i nous consumidors. És el cas de 

l'iPhone i de les subhastes online. Els mercats i serveis que no han 
existit abans són molt difícils d'analitzar de manera predictiva. És 

aconsellable fer proves pilot i aplicacions limitades. D'aquesta manera 
podrem anar tenint dades sobre els seus efectes sense apostar-ho tot 

a una carta incerta (la major part d'innovacions no creen nous 
mercats perquè no són traduïbles a models de negoci sostenibles). 
Convé una estratègia de diversificació del risc. 

 Regulació: una atenció als canvis en el marc regulador pot servir per 
detectar potencialitats disruptives. Per exemple, un enfortiment dels 

requeriments mediambientals pot fer néixer nous serveis (com ara el 
processament i transport de residus). Un altre exemple d'un sector 

altament influenciat pel marc regulador és el farmacèutic (noves 
regulacions que canvien radicalment els canals de comercialització). 
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Tanmateix, el marc regulador també pot ser un fre per a l'emergència 
d'organitzacions disruptives (el regulador sol actuar segons un principi de 
prudència davant nous models de negoci). Això explica els problemes i 

incerteses legals amb què es topen organitzacions disruptives com ara 
Uber i Airbnb. 

 Coopetició: les organitzacions disruptives cooperen i competeixen. 
Coneixen les dinàmiques del seu sector mitjançant una estratègia de 

partners i de compartició del coneixement (congressos, blogs sectorials, 
articles en revistes especialitzades...). Així, es posicionen de manera 

òptima per detectar les weak signals, senyals anunciadores d'una 
potencial disrupció en l'horitzó. 

 Cultura de la innovació: el model de negoci disruptiu requereix una 

cultura participativa que no penalitzi desmesuradament els errors. Aquí 

Recursos Humans té un rol fonamental en el perfil de líders que recluta: 
cal un estil de direcció creatiu, que empoderi els equips per provar i 
suggerir coses noves. 

La dada 

Segons un estudi de l’Oxford University del 2016, el 57% de la força de treball 

als països de l'OCDE està en risc de desaparèixer per l'automatització i els 
avenços tecnològics. Un possible pal·liatiu d'aquesta disrupció tecnològica és el 
que Finlàndia ha decidit començar a experimentar. El país nòrdic assajarà a 

petita escala el 2017 la renda bàsica universal. En un programa pilot que durarà 
dos anys, 2.000 ciutadans i ciutadanes rebran uns 560 euros al mes pel mer fet 

d'existir. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

FASES D'UNA INNOVACIÓ DISRUPTIVA 

Sorgiment 

 S'intueix una innovació, però és aplicable a un mercat, procés o nombre de 

persones usuàries limitat. 

 L'impacte se circumscriu a l'interior de l'organització, sovint a un 
departament o a unes poques persones entusiastes.  

 Moltes innovacions s'extingeixen en aquesta fase si no reben el suport 

necessari (inversió en capital risc, espònsors interns, OK a proves pilot...). 
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L'experiència 

 

 La història de Kodak, la mítica organització nord-americana de productes 

i serveis fotogràfics, il·lustra perfectament els perills d'una resposta lenta 
a les disrupcions en el mercat. Durant la major part del segle XX, Kodak 

tingué una posició dominant en el mercat fotogràfic, però no reaccionà 
amb prou celeritat a l'arribada de la fotografia digital i la seva posició 
s'anà erosionant fins que el gener del 2012 es veié obligada a declarar-se 

en fallida.  

Consolidació 

 

 La innovació madura i altera els paràmetres del mercat. 

 Desperta l'atenció del sector, els altres actors reaccionen i apareixen els 

imitadors. 

 És ja un model de negoci amb recuperació de la inversió i beneficis a curt o a 
mitjà termini. 

Expansió 

 

 La idea és adoptada i es dóna a conèixer. S'amplia el seu abast i els seu 
nombre de persones usuàries/clients.  

 La innovació encara no s'ha demostrat rendible i està exposada a canvis de 
parer de la direcció, a les reaccions dels competidors i dels reguladors. 

 Si s'aprecia una reacció positiva (malgrat les pèrdues) la innovació demostra 

potencial disruptiu i pot rebre una renovada empenta i suport. 
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 Això succeí malgrat ser la primera organització que desenvolupà 

prototipus de càmeres digitals ja el 1975 de la mà del seu enginyer Steve 
Sasson. Kodak inventà una tecnologia però no va invertir-hi. Les 

persones amb el rol de direcció del moment mostraren una miopia 
considerable a l'hora de ponderar el potencial disruptiu d'una tecnologia 

que elles mateixes havien contribuït a crear. A començaments de segle 
XXI realitzà un viratge en rodó i centrà els seus esforços en el món de les 
càmeres i la impressió digitals. 

 Les seves més de 1.000 patents relacionades amb la captura d'imatges 

sostingueren inicialment l'organització durant aquesta dura transició que 
suposà el tancament de moltes plantes de fabricació de rodets. Semblava 
que l'estratègia de centrar-se en la impressió digital funcionava (El 2010 

va aconseguir situar-se com el número 4 en el mercat d'impressores 
d'injecció de tinta, darrere  d’HP, de Lexmark i de Canon). Però no 

intuïren una fatal segona onada de disrupció tecnològica: la qualitat de 
les pantalles LCD i dels dispositius mòbils augmentà tant que la majoria 
de persones s'habituaren a veure les fotografies en pantalla, en 

detriment de la impressió. 

 Una altra tecnologia en la qual van ser pioners però sense desenvolupar-

la fins al seu màxim potencial va ser la de l'emmagatzematge d'imatges 
al núvol. El 2001 compraren Ofoto, especialitzada en aquesta tecnologia, 

però dirigiren els esforços en la compartició de fotografies de cara a la 
seva impressió, en comptes de ser pioners en la tendència de compartir-

les d'una manera social. 

 Quan començaren les turbulències disruptives, Kodak tenia els recursos, 

els diners i el talent per fer una transició exitosa. Al capdavall, les 
organitzacions millor posicionades parteixen d'una posició 

avantatjosa per aprofitar les oportunitats disruptives. Què va fallar? 
Segons les persones expertes, enduts per la inèrcia de l'èxit no van 
percebre quins negocis secundaris passarien a ocupar una posició 

dominant en el futur, no s'anticiparen a les tendències i preferències dels 
consumidors, i no van diversificar el risc en un ecosistema de productes 

(moguts pel pànic d'haver de recuperar terreny s'ho jugaren tot a la 
carta de la impressió digital, carta que resultaria perdedora). 

 

 Legálitas és una organització espanyola dedicada a serveis d'assessoria 
jurídica a particulars, autònoms i pimes. Compta amb 450 persones 

treballadores a la seva seu central i més de 800 advocats/des a l'Estat. 
Rep aproximadament un milió de consultes anuals sobre problemàtiques 

legals, a les quals dóna resposta tant per via telefònica o correu 
electrònic com a través de la seva xarxa de 277 despatxos a 188 
localitats. 
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 Des de la seva creació el 1999 ha apostat per introduir fórmules 

innovadores en un sector dominat per la tradició. La seva aposta per les 
noves tecnologies i l'assessorament a distància ha trencat la dinàmica 

d'un sector en el qual els clients acostumaven a cercar assistència 
lletrada només de manera reactiva davant un problema apressant de 

necessitat. Legálitas aposta per un model d'assessoria preventiva, 
senzilla i directa davant les qüestions legals que sorgeixen en la vida 
quotidiana. 

 Les principals àrees on han impulsat iniciatives disruptives són: 

 Canvi tecnològic: apostant pel despatx digital i la comunicació directa 
i personal. El seguiment del cas de cada client es fa mitjançant una 

plataforma de registre intern que simplifica l'enviament de documents 
i altres gestions que normalment es feien de manera presencial. 

 Diversificació: ampliació del model de negoci, inicialment pensat pel 
sector jurídic, a altres camps com l'assistència en viatges i les 

assegurances mèdiques. 

 Enfocament coopetitiu: des del 2015 impulsen el projecte Legálitas 

Lab, un laboratori d'innovació jurídica a disposició de totes les 
persones professionals del sector de l'advocacia, dissenyat per a 

promoure i fer realitat les millors idees que aportin valor al món del 
Dret. És un encreuament d'un laboratori d'innovació i una 
acceleradora de projectes d'innovació jurídica.  

 Nous segments de persones usuàries: els preus competitius dels seus 

serveis d'assessoria han permès l'apropament a un perfil de clients 
més jove i digital, preocupat per les problemàtiques que sorgeixen de 
l'ús de les noves tecnologies: privacitat, compres online, banca 

online... 

 Models de comercialització: paquets de serveis molt específics 

adaptats a les necessitats dels clients. El 95% de les consultes 
rebudes se solucionen sense necessitat d'arribar a la via judicial. 

 Temps necessari per sortir al mercat: en coherència amb el seu 
propòsit de democratitzar els serveis legals, el temps que triga a 

sortir cada producte té uns terminis molt curts. 

 Cultura organitzativa: una cultura que posa l'èmfasi en la innovació i 

la flexibilitat per poder conciliar. 

http://www.legalitaslab.org/
http://www.legalitaslab.org/
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Complet informe publicat per la Escuela de Organización Industrial (EOI) que 

analitza algunes organitzacions de l'Estat que han implantat models d'economia 
disruptiva. 
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una cartera d'experiments. L'estratègia disruptiva és una estratègia de 
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Traducció disponible a factorhuma.org: 
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Article de la BBC sobre la importància de tenir perfils interns disruptius en el 

nostre pool de talent.  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150724_economia_trabajo_talen
to_disruptivo_ms 

 

Fresneda, Carlos. “Visca la disrupció!”. El Mundo, 02/11/2014. 

La veritat és que la 'Innovació Disruptiva' porta donant voltes des de la invenció 

de la roda, però el seu ús no es va popularitzar en anglès fins a finals dels 90, 
quan va encunyar el concepte el professor de Harvard, Clayton Christensen, a 

'The innovators dilema'. 

http://www.elmundo.es/economia/2014/11/02/54553debca474190768b4574.h

tml  

 

“VUCA”. Fundació Factor Humà, 03/2015. 

Unitat de coneixement sobre un concepte que va néixer als anys noranta en 
l’àmbit de les acadèmies militars i que va prendre volada arran dels atemptats 

de l’11-S. De resultes de la crisi econòmica de 2007-2008, el concepte ha 
passat a ser analitzat des del prisma de les seves repercussions en el lideratge 

organitzatiu. 
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