
COMO
POTENCIAR
O TALENTO 
INNOVADOR E O 
INTRAEMPREN-
DEMENTO

A túa innovación marca o camiño
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Fórmula estrela:
dálles voz aos intraemprendedores/as 

que tes no equipo

 

actitude 
transformadora

En todas as empresas, sexa cal sexa o seu tamaño, repítese o mesmo 
patrón de comportamento nas persoas ante a innovación:

As reaccións ante a innovación

Como desenvolver o talento 
innovador na túa peme? 

Sempre asociamos o emprendemento con crear unha nova empresa, pero hai unha 
modalidade que se desenvolve dentro dunha empresa xa existente a iniciativa dos 
seus empregados/as: o intraemprendemento.

O intraemprendemento é un modelo de innovación efectivo para as pemes porque 
permite potenciar as capacidades do equipo interno co obxectivo de:

Impulsar a creación de novos produtos ou servizos.
Solucionar un problema específico mediante a posta en marcha de novas unidades 
de negocio ou a mellora das xa existentes.

Estimular que aparezan e florezan intraemprendedores/as na peme debe ser unha das 
principais funcións dos responsables de innovación.

Recoñecer o traballo destes/as profesionais será un estímulo para eles/as e para os 
compañeiros/as con actitudes innovadoras por descubrir:

Difundir os casos de éxito será moi útil para incentivar a seguinte xeración de 
intraemprendedores/as.
Recoller as mellores prácticas do proceso para implementalas perimitirá ir 
perfeccionando o método de innovación que mellor se adapta á realidade da peme.

actitude
neutral

actitude 
pesimista

+ = -

Así son as persoas intraemprendedoras

LÍDERES

AUTÓNOMAS

AUTODIDACTAS

SEGURAS

FLEXIBLES

ARRISCADAS

INNOVADORAS

CREATIVAS

Potencia a capacidade creativa do 10 % dos/das profesionais cunha 
actitude innovadora innata e canaliza a súa enerxía para mobilizar 
e implicar ao 60 % do equipo con actitude neutral.

Fomenta a aprendizaxe de metodoloxías e ferramentas de 
innovación práctica para promover a súa sistematización.

Unha das fórmulas máis útiles para comezar a innovar é facer 
unha radiografía en equipo da nosa actividade. Descubre máis 
sobre o business canvas no caderno Identificar os retos de 
innovar facendo as preguntas correctas. 

Impulsa a prototipaxe das propostas internas e o contraste co 
mercado de forma áxil, co obxectivo de descubrir que serve e que non 
para aplicalo ou seguir explorando ata atopar a solución máis eficaz.

Para isto podes botar man do design thinking, o método para 
innovar aplicando a lóxica dos profesionais do deseño. Descubre máis 
sobre el no caderno Como innovar? Aprende a pensar coma 
un/unha deseñador/a. 



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

LG ESPAÑA
LG converteuse nunha das primeiras empresas en España en implementar accións 
formativas innovadoras para impulsar o engagement dos seus empregados/as, ademais de 
organizar un itinerario formativo que combina as principais habilidades precisas para ser 
un bo directivo/a.

ALTIA
Altia ofrece experiencias de aprendizaxe para todo o seu cadro de persoal, tanto para 
perfeccionar coñecementos como para descubrir outros, incluíndo tecnoloxías punteiras 
ou softskills. Isto combínase con facilitadores e aceleradores de ideas dirixidos a impulsar e 
apoiar o intraemprendemento. 

INNOGANDO 
Os promotores de Innogando 
son un claro exemplo de 
talento innovador, activando 
o potencial das novas 
tecnoloxías sobre a actividade 
tradicional dunha empresa 
familiar e estendendo esta 
transformación dixital a todo 
o sector da gandeiría.

INTAF 
A maior parte dos 200 
traballadores/as do grupo 
Intaf leva moitos anos nel. 
“As curvas de aprendizaxe 
están en fase de madurez e 
iso contribúe moi 
positivamente, dado que as 
persoas son a forza da 
innovación", aseguran na 
empresa.

INPLASOR 
A implantación dunha forte 
cultura de innovación 
interna permitiu a Inplasor 
facerlle fronte á feroz 
competencia dos países con 
baixos custos de produción 
automatizando os procesos 
e incorporando novas 
tecnoloxías de fabricación.

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