
DEL 20 AL 26 DE DESEMBRE DEL 2015 19

Diumenge, 20 de desembre del 2015 85

acionalització com a motor de la reactivació empresarial. ARXIU 

enir una política d’inno-
vació ben definida pot ser

la diferència entre subsistir i as-
sentar les bases del creixement
o estancar l’evolució del nostre
negoci. CESCE ha apostat per la
innovació i ha revisat les funcio-
nalitats de les seves eines per ser

T

ns trobem davant l’avanç
digital més important de

la història que, al seu torn, està
provocant una revolució social
que afecta cada part de la nos-
tra vida. Aquest canvi revolu-
cionari no ve donat per l’adop-
ció de noves eines, sinó per

E

capaç de respondre a la deman-
da real del mercat amb eficàcia.
L’experiència que hem desen-
volupat gràcies a més de 40 anys
d’estret vincle amb l’economia i
les empreses espanyoles ens ha
permès comprendre què bus-
quen les companyies d’aquest
país i atendre amb suficiència
les seves necessitats. La base
d’aquesta innovació ha estat
CESCE MASTER ORO, amb la
posterior evolució addicional i
complementària de CESCE
Fondo Apoyo a Empresas. CES-
CE MASTER ORO s’ha posicio-
nat com a una eina excepcional,
en la qual hem unificat tots els
nostres serveis sota una sola so-
lució integral, de manera que
poguéssim atendre les necessi-
tats dels clients amb major pre-
cisió i adaptar-nos a les cir-

l’adopció per part dels consu-
midors de nous comporta-
ments. Aquesta disrupció està
reescrivint les regles de la inno-
vació, ja que ha fet que més
persones a menys cost poden
portar productes i serveis al
mercat. Nosaltres, els consu-
midors, som la força principal
que està tirant d’aquesta dis-
rupció; la hiperadopció del di-
gital fa que ser digitals s’hagi
convertit en el nostre estil de vi-
da. Demandem ser partícips,
creadors i coautors. No ens re-
signem a ser mers receptors
d’informació i serveis. Per fer
front a aquests reptes, a CESCE
hem definit una estratègia
d’innovació i transformació di-
gital enfocada cap al client.
Nosaltres pensem que aquesta
transformació digital no con-

cerneix el merament tecnolò-
gic, sinó que concerneix prin-
cipalment el negoci i les perso-
nes. Per innovació entenem al-
guna cosa que ha de crear valor
per al negoci i per als nostres
clients. Innovar, estar en el next
practice o fer les coses d’una
forma diferent és molt més que
simplement tenir bones idees:
és l’habilitat de transformar
aquestes idees en valor econò-
mic i social. Per a CESCE,
aquest camí d’innovació i digi-
talització està vertebrat en l’ús
intensiu de l’analítica, perquè
el coneixement és la base i con-
dició necessària per poder ofe-
rir una experiència rellevant i
productiva als nostres clients
tant en la nostra proposta de
valor com en el servei que pres-
tem.

cumstàncies que realment
marca el mercat.

Un bon exemple d’aquesta re-
novació és la flexibilitat amb
què hem dotat totes les solu-
cions de CESCE que, fins ara,
operaven per separat i que per-
meten a les empreses accedir a
un ventall de serveis personalit-
zats de consultoria de la com-
panyia. D’aquesta forma, hem
renovat la solució Pay Per Cover
per consolidar un element ab-
solutament disruptiu enfront
de l’oferta tradicional del mer-
cat i oferir una flexibilitat única.
El valor de la nostra innovació
resideix a haver estat capaços de
fer complementaris diferents
productes per construir una es-
tructura capaç de respondre a la
realitat dels nostres clients i al
mercat.

La innovació, impuls
per al creixement
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