
“

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

”

Temos unha marca 
afianzada e 
diferenciada 
grazas á 
innovación

MRF
MRF traballa nestes momentos nun gran proxecto 
de innovación co obxectivo de revolucionar os seus 
peches para caixas de camións e facelos intelixentes. 
Son, xunto coas bisagras, os produtos estrela desta 
peme ourensá que leva máis de 50 anos achegando 
valor engadido aos compoñentes da automoción e 
demostrando a flexibilidade que permite a 
produción en proximidade.

Por que
innovar?
Non hai mellor proba do espírito de 
resistencia de MRF que seguir en pé 
tras máis de medio século de 
actividade. A empresa apostou desde o 
inicio por unha relación estable e 
sostida no tempo cos clientes e por 
unha marca afian ada pola innovación. 
“Un peche de MRF ten aparencia de MRF. 
Un estilo, formas redondeadas, acabados 
identificables…”, conta o director de 
produción. A diferenciación levou a 
empresa a renunciar en ocasións a 
produtos que funcionaban ben antes 
de esgotar o seu ciclo de vida “para 
lanzar un novo antes de que veña outro de 
fóra a lanzalo”. 
Nin nos peores momentos da anterior 
crise económica, MRF, unha das 
primeiras empresas galegas en 
conse uir o certificado do Ministerio 
de Industria en 2008 polo seu labor de 
I+D+i, deixou de lado a innovación, 
tanto de produto, “como de procesos e 
formas de pensar". 
“O mundo está cheo de casos de éxito, de 
xente que tivo unha visión e triunfou, pero 
na maioría de ocasións non sempre se 
acerta á primeira cada vez que queres 
facer cousas novas”, sinala Castro. 
Necesítanse “paciencia, equipo e 
recursos. De aí a importancia de plans de 
apoio como os da Xunta”.



MRF

Un partner de referencia 
na viaxe das carrocerías 
cara ao futuro

"Ter matricería propia fainos máis 
flexibles que a competencia e 
permítenos adaptar o produto ás 
necesidades do cliente"

rnesto Rodríguez 
Fernández graduouse 
en enxeñería aos 45 
anos. Antes non 
puido. Como tantos 

outros veciños dos Peares (A 
Peroxa), sendo un adolescente 
empezou de aprendiz na 
construción do popular encoro da 
zona. Logo emigrou a Madrid e 
converteuse en torneiro, ata o 
regreso a Galicia nos 90 para 
axudar aos seus irmáns José e 
Gonzalo no taller de compoñentes 
de autocares que abriron en 1966 
na casa familiar. 
Os tres foron “obreiros antes que 
empresarios” e sabían moi ben 
canto custa labrar unha vida. Por 
iso, “MRF buscou desde o principio 
crear emprego de calidade nun 
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lugar onde non abunda”, lembra 
Iago Castro, director de produción 
desta peme do metal que deseña, 
desenvolve e fabrica compoñentes, 
fundamentalmente para carrocería 
industrial. A especialización nun 
nicho de mercado moi concreto e 
a innovación erixiron a empresa 
con sede no Pereiro de Aguiar 
nunha das catro de referencia en 
Europa en peches e bisagras para 
caixas de camións.

A diferenza de moitos competidores, 
MRF ten enxeñería, matricería e 
fábrica propias. É un trazo da 
identidade da empresa e a súa 

principal proposta de valor. “Por 
que? Porque somos máis flexibles”, 
destaca Castro. “O cliente non ten 
que adaptarse ao produto. Nós 
adaptamos o produto ás súas 
necesidades”. 
Este modelo de codesenvolvemento
industrial cos compradores 
facilitou a diversificación de MRF 
como partner experto en deseño e 
aceiro. A empresa colaborou xa 
con firmas de náutica, vehículos 
especiais, enerxías renovables e 
maquinaria de alimentación, “onde 
encaixan perfectamente as nosas 
capacidades –di o responsable de 
produción–, aproveitando a 
tendencia de reindustrialización 
en Europa, España e Galicia e a 
volta da produción en proximidade”. 

Na súa adaptación progresiva á 
industria 4.0, a compañía fixo un 
primeiro proxecto de optimización 
do proceso de expedicións cunha 
aplicación que dá información a 
cada instante á fábrica e coordina 
toda a xestión dos pedidos. Dotou 
tamén de sensores ás prensas “e 
agora temos un cadro de mando 
en tempo real co que podemos 
tomar decisións e mesmo 
podemos prever avarías”, afirma 
Castro. 
Para gañar capacidade produtiva e 
incrementar a calidade dos 
acabados, MRF renovou a liña de 
produción de corte láser e 
pregado. O novo sistema recibiu o 
respaldo do Igape no marco do 
Proxecto Agrupado 4.0 de Galicia 
xunto co Clúster de Automoción 
de Galicia (Ceaga). O software de 
programación permítelle xerar 
programas de corte a partir de 
deseños en 3D directamente 
desde a oficina técnica. “Houbo 
outra vantaxe inesperada que se 
volveu fundamental co 

incremento actual dos prezos da 
electricidade –conta Iago Castro–. 
O consumo de enerxía reduciuse 
un 70 %”. 

Sen a internacionalización, 
probablemente MRF non sería o 
que é hoxe. O mercado español 
quedou pequeno xa nos anos 80 e 
a entrada aos poucos en novos 
países levou o negocio 
internacional ata o 75 % das 
vendas nestes momentos. “Non 
podemos nin queremos xogar ao 
baixo custo e ofrecemos un 
produto máis innovador 
nalgunhas cousas que a 
competencia, un deseño máis 
moderno e unha calidade e un 
prezo equivalente, ademais de 

E

pensar sempre na satisfacción do 
cliente”, asegura Castro.
Todos eses criterios impregnan a 
innovación en produto de MRF, 
atenta ás demandas do mercado. 
“Xorden novas necesidades que 
requiren enfoques diferentes e 
maiores achegas de valor”, resalta 
o director de produción, a 
propósito do desenvolvemento de 
peches intelixentes para mellorar 
as capacidades do seu produto 
estrela. “Xa non só se espera que 
abran cunha chave, senón que 
existan máis opcións e mesmo 
teñan máis funcións. É o noso 
principal proxecto de innovación”. 




