
“

Se queres ver esta 
historia de éxito en 
movemento, 
accede ao vídeo.

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

Todo o que hai que saber 
sobre innovación está 
nos nosos cadernos, 
bota un vistazo.

Coñece outras historias 
de éxito da innovación 
galega protagonizadas 
por pemes.

http://gain.xunta.gal

”

Coa innovación 
podemos enfrontar retos 
que parecen difíciles 
para unha empresa da 
nosa dimensión

Tacore 
Tacore deseñou factorías con sistemas de 
produción autónomos e lanzou proxectos de 

 de visión artificial xa nos anos .  
experiencia e a innovación constante 
converteron a empresa nun provedor único 
de solucións tecnolóxicas personalizadas 
para a conserva e outros sectores 
alimentarios, con presenza en medio mundo.

Por que
innovar?
A innovación forma parte do día a 
día en Tacore. “Como deseñadores, 
fabricantes e instaladores de tecnoloxía, 
temos que pensar constantemente nas 
necesidades dos clientes”, lembra Juan 
Carlos María, do Departamento 
Comercial. Desde o máis 
fundamental, como o espazo, ao 
último detalle na cadea de 
produción. Investir nunha máquina 
máis rápida, por exemplo, “implica 
estudar como vai afectar ese incremento 
de velocidade ao resto dos equipos 
existentes. E nós –explica o 
enxeñeiro– tratamos de anticipar e 
adaptar os procesos de toda fábrica ás 
novas máquinas para que se poidan 
alcanzar os obxectivos de produtividade 
e calidade”.
Máquinas cada vez máis produtivas 
dentro de proxectos que priorizan a 
diminución da pegada de carbono. 
“Iso esíxenos innovar en practicamente 
todo o que facemos porque é o que pide 
o sistema, é necesario para competir 
–destaca María–. Ou te adaptas, ou 
quedas atrás”. A experiencia destes 

 anos e a alta cualificación do 
equipo fan "que sexamos capaces de 
enfrontar retos que ás veces poden 
parecer difíciles de asumir para unha 
empresa da nosa dimensión".



a longa viaxe en 
barco desde o seu 
Portugal natal ata 
Brasil, Rubem 
Gomes da Costa 

levaba encima case o 
imprescindible, coma calquera 
outro emigrante da súa época, e 
un soño de mocidade. Quería abrir 
o padal dos brasileiros á sardiña e 
ao atún en conserva. E 
conseguiuno. En 1954 fundou a 
histórica marca Gomes da Costa, 
asentada en Baía de Guanabara 
(Río de Xaneiro), ata que o 
crecemento do negocio forzou o 
traslado en 1998 a Itajaí, no 
estado de Santa Catarina, para 
construír a maior planta de 
procesado de peixe de toda 
Latinoamérica. 
A fábrica tivo selo galego moitos 
anos antes de que pasase a mans 
de Calvo. Foi o primeiro gran 
proxecto internacional de Tacore, 
o grupo de Vilagarcía de Arousa 
que levanta factorías intelixentes 
para a industria alimentaria en 
medio mundo. “Neste caso non 
instalamos unha máquina ou un 
conxunto de máquinas illadas, 
senón un sistema totalmente 
autónomo no que as máquinas se 

comunicaban entre si e rexistraban
as fases dos procesos e os datos 
relevantes, sobre todo en 
cuestións esenciais como a 
esterilización e a cocción”, conta 
Juan Carlos María, enxeñeiro do 
Departamento Comercial. 

Tacore pasou tamén por unha 
viaxe crucial. Aínda que empezou 
en 1982 sendo un taller de 
maquinaria industrial enfocado ao 
sector lácteo, nacer nun dos 
epicentros da conserva en Galicia 
“marcou esa tendencia natural á 
nosa especialización en bens de 
equipo para esta actividade”, 
segundo María. Diferenciarse 
permitiulle á compañía “ser máis 
flexible e competitiva –engade–, 
podendo chegar a nichos de 
mercado onde outras empresas 
non poden”. 
Así xurdiron os contratos con 
industrias lácteas, cárnicas, de 
bebidas e metalgráficas e os 
proxectos con outros sectores que 
poderían ver a luz proximamente. 
O 95 % son plantas á medida das 
necesidades dos clientes. “A nosa 
fortaleza é a integración total”, 
afirma o enxeñeiro, porque Tacore 
ofrece solucións tecnolóxicas 
completas que xuntan a súa 
propia maquinaria coa de 
terceiros líderes na súa 
especialidade. 

Tacore foi pioneira no uso de 
tecnoloxías disruptivas na 
conserva. En colaboración coa 
Universidade de Vigo, traballou 
nun seleccionador de peláxicos 
mediante visión artificial e nun 
sistema de control de calidade 
para empacar o atún. “É unha 
tecnoloxía integrada hoxe en día 
en moitas das solucións que 
deseñamos e dá un valor engadido 
aos nosos clientes”, sinala Juan 
Carlos María. 
Co proxecto EMTyS, que recibiu o 
respaldo do Conecta Peme da 
Axencia Galega de Innovación no 
marco do Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional 
(Feder), a empresa participou con 
outras empresas no 
desenvolvemento dunha 
aplicación de simulación térmica e 
de visualización do procesado do 
peixe con realidade virtual, xunto 
con dous prototipos de I+D “para 

experimentar con novos produtos, 
receitas e estudos de novos 
envases”.

Nos anos 90, moito antes de que 
se falase dela, a industria 4.0 era 
xa marca da casa en Tacore tanto 
internamente –“Tivemos que 
adaptar os nosos procesos 
produtivos, totalmente 
automatizados, ao que pedían os 
clientes”, afirma María–, como nas 
fábricas que deseña. Para non 
depender de servizos externos e 
salvagardar o expertise, o grupo 
constituíu Citega, unha empresa 
independente encargada do 
soporte (instalación eléctrica, 
automatización, robótica e 
software de control) das súas 
máquinas.
A aposta pola robótica e as súas 
aplicacións en todo o proceso 
foron claves na transformación 
tecnolóxica do grupo. 
“Entendemos que a información 
dos procesos produtivos na 
industria sería un valor engadido e 
unha demanda –di o enxeñeiro de 
Tacore–. Non só hai que facer as 
instalacións, hai que deixalas 
preparadas para o futuro porque a 
tecnoloxía e as demandas do 
mercado evolucionan cada día e as 
máquinas de hoxe deben estar 
preparadas para o que se 
necesite mañá”. 

As fábricas
que
alimentan
a cuarta
revolución
industrial
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"A aposta pola robótica
e a automatización foi
clave na nosa
transformación tecnolóxica"




