
INNOVAR
NA CADEA
DE VALOR: 
OPTIMIZAR
OS PROCESOS
PARA AVANZAR 

A túa innovación marca o camiño
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Como se fai?

 Analizar cada aro da cadea para 
facela máis forte

REFLEXIÓN
Formular e responder en equipo preguntas de orde 
estratéxico como, por exemplo: que procesos se 
poden externalizar?, cales se deben seguir realizando 
internamente?

COÑECEMENTO
Explorar o mercado para descubrir cales son as 
tecnoloxías dispoñibles e identificar as que se 
adaptan mellor aos retos de competitividade da 
peme.

APLICACIÓN 
Implantar e aprender a utilizar as tecnoloxías 
para garantir a adaptación aos desafíos do mercado e 
a sostibilidade a medio e longo prazo da actividade da 
peme.

A ecoinnovación e a economía circular poden contribuír 
a reformular as cadeas de valor para aportar unha 
motivación máis de compra e un aliñamento coa cultura 
sostible da empresa. Descubre máis sobre elas no 
caderno A economía circular como oportunidade de 
innovación para as pemes. 

A innovación en procesos podemos abordala en cada un dos aros da 
cadea e, aínda que o máis habitual é actuar sobre os relativos a 
operacións, tamén podemos innovar en finanzas coas chamadas 
fintech, na atención ao cliente a través de chatbots, etc.

As tecnoloxías de transformación dixital, como a 
robotización e a intelixencia artificial, representan a 
revolución da cadea de valor industrial grazas a solucións 
avanzadas como o xemelgo virtual . Descubre máis sobre 
elas no caderno A dixitalización como motor de 
innovación nas pemes. 

XEMELGO VIRTUALA innovación en procesos, é dicir, na cadea de valor, é unha ferramenta básica 
para a competitividade da peme porque permite:

Incrementar a produtividade e a sostibilidade.

Explotar o coñecemento acumulado a través da experiencia. 

Cando pensamos en innovación, ademáis dos produtos, os 
servizos ou as tecnoloxías, debemos considerar como os 
fabricamos ou prestamos e tamén todas as tarefas que 
desenvolvemos na peme, prestando especial atención a ese 
valor de diferenciación que nos distingue ante a nosa clientela.

DESEÑO

Intelixencia competitiva
Deseño asistido
Captación de ideas
Test de produto
Simulacións

ADMINISTRACIÓN
Ofimática, comunicación, ferramentas de colaboración

INFORMACIÓN DE XESTIÓN
Intranet, portal do empregado, xestión do coñecemento

RECURSOS HUMANOS
Xestión das competencias, bolsa de traballo, formación a distancia

CONTABILIDADE E FINANZAS
Información en tempo real, presentación de impostos

OPERACIÓNS
ERP
SCM
Mercados dixitais
Robotización de fábricas
Xestión de redes

CLIENTES
Catálogos dixitais
Organización da oferta
Información de valor engadido
Comercio electrónico
CRM
Personalización

PRIMARIA
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Poñela en práctica implica identificar as cadeas de valor da nosa empresa, que 
están vinculadas ás características do noso modelo de negocio:

Cadea de valor primaria: 
conxunto de procesos que se levan a cabo desde a entrada de 
materias primas á empresa ata a satisfacción do cliente, pasando 
pola fabricación e a distribución aos puntos de venda.

Cadea de valor secundaria: 
actividades que, aínda sendo imprescindibles para o 
funcionamento diario da empresa, non están na raíz do proceso de 
creación de valor para a clientela.

ECONOMÍA
CIRCULAR

P
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http://gain.xunta.gal/repo/6-05-infografia-dixitalizacion.pdf


Accede a todos 
os cadernos para 
saber máis sobre 
innovación.

Coñece as historias de 
éxito de innovación 
protagonizadas por 
pemes galegas.

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

http://gain.xunta.gal

STARBUCKS
Starbucks logrou cimentar o seu modelo de negocio en dar respota ás necesidades 
insatisfeitas. Examinando as demandas de cada consumidor/a, a multinacional converteuse 
nun exemplo de éxito na cadea de valor, con iniciativas que van desde o aprovisionamento 
ata a comercialización.

MONET VITICULTURA
A innovación deseñada por Monet Viticultura está orientada á optimización dos procesos 
de todo tipo de viñedos. A súa plataforma de viticultura monitoriza os cultivos para 
mellorar os tratamentos fitosanitarios, reducir as perdas de colleita e diminuír os custos 
de produción. 

ALIBÓS 
A falta de provedores de 
tecnoloxía para un sector 
tan específico como é o da 
castaña levou a Alibós a 
desenvolver a súa propia 
maquinaria para o pelado 
en frío, adaptando 
dispositivos orixinalmente 
deseñados para procesar 
outras froitas e verduras.

GALLEGA DE 
PATATAS  
Gallega de Patatas 
remodelou as súas 
instalacións para ampliar a 
zona de frío, dotada agora 
con sistemas de alta 
eficiencia enerxética que 
reducen o consumo eléctrico 
e o impacto ambiental e 
optimizan os procesos.

ENSAMBLE 
Emsamble transformou o modelo 
convencional de construción a 
través dunha arquitectura 
modular intelixente que 
incorpora as tecnoloxías propias 
da industria 4.0 en toda a cadea 
de valor, especialmente no que 
respecta á dixitalización, á 
xestión empresarial e á 
conectividade entre os axentes.

ELAS, EMPRESAS GRANDES E PEQUENAS,
XA O PUXERON EN PRÁCTICA

{
{

{


