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Tecnoloxías de tratamento e interpretación de grandes cantidades de datos e TIC que 
permitan o control en tempo real dos procesos produtivos.

Big data.
Tecnoloxías de procesamento dun volume masivo de datos imposibles
de manexar de forma eficiente con métodos informáticos tradicionais.

Para que serve. Permite estruturar, analizar e entender os patróns de comportamento da clientela. 
Facilita a toma de mellores decisións e a realización de accións máis efectivas e eficientes.

EXEMPLO. Un banco ou unha aseguradora pode saber cal é o tipo de produto ou servizo que se 
axusta mellor a cada tipo de cliente.

7 tecnoloxías ás que
hai que seguirlles a pista

Aquelas que en pouco 
tempo diminúen o seu 
prezo e complexidade 
ao tempo que a súa 
capacidade e 
aplicacións aumentan 
de xeito exponencial.

As novas tecnoloxías e, en particular, as tecnoloxías exponenciais, 
son un motor de innovación para os modelos operativos das pemes.

As empresas deben facer un seguimento continuado para detectar: 

 Que tecnoloxías poden transformar de xeito disruptivo o negocio.

 Como se poden integrar de forma rápida nos seus procesos.

Tecnoloxías que permiten a servitización do negocio, transformando o modelo de 
negocio nun baseado nunha relación coa clientela máis permanente, recurrente e en 
continua mellora.

Internet das cousas (IoT).
Sistema tecnolóxico que permite a interconexión dixital de obxectos con internet
ou entre eles, con ou sen intervención humana.

Para que serve. Os sistemas IoT sen intervención humana (de máquina a máquina) está xa a 
revolucionar o sistema operativo das empresas, xa que permite que unha máquina reciba 
información de como está funcionando outra, faga un diagnóstico e, en función dos resultados, lle 
transmita ordes para incorporar, modificar e cancelar funcións.

EXEMPLO. A actualización de software dos teléfonos móbiles ou a domótica dunha fábrica.

Tecnoloxías transformativas xeralistas.

Intelixencia artificial. 
Habilidade da máquina ou sistema para reproducir calquera conduta humana, como 
razonar, planear ou aprender.

Para que serve. Trátase dunha ferramenta interesante para as pemes que xeran datos e precisan 
optimizar os procesos dentro da organización, completar tarefas, reducir erros, etc.

EXEMPLO. Unha empresa pódea usar no seu servizo de atención telefónica, para realizar unha 
análise en tempo real que lle permita automatizar, predicir ou controlar procesos, etc.

Tecnoloxías que aumentan de forma significativa a produtividade, en especial nos 
procesos de produción ou nas cadeas loxísticas.

Tecnoloxías capaces de optimizar sistemas, procesos e resultados. É o caso do xemelgo 
dixital, que fai posible recrear e probar de xeito virtual as tecnoloxías industriais. 

Tecnoloxías de aumento da eficiencia, en especial a enerxética.

Tecnoloxías cunha capacidade disruptiva radical dos negocios.

Blockchain. 
Sistema de datos distribuído e seguro grazas ao cifrado, conformado por unha rede 
de ordnadores (nodos) que verifican calquera tipo de transacción sen necesidade de 
intermediarios.

Para que serve. O seu uso está directamente ligado ás criptomonedas, pero pode empregarse para 
garantir a seguridade de calquera transacción mediante a protección criptográfica.

EXEMPLO. O sector da loxística xa ten incorporado con éxito este sistema en operadores de portos 
e terminais, así como as pemes de transporte que lles prestan servizo, aportando trazabilidade e 
transparencia aos procesos.

Impresión 3D. 
Produción de obxectos impresos mediante o sistema da adición, é dicir, engadir 
capas dun material que corresponda ás diferentes seccións transversais dun modelo 
en tres dimensións.

Para que serve. Os expertos din que é o eixe da 4ª revolución industrial porque, aínda que nunha 
primeira etapa se usou para prototipos, pezas únicas ou series curtas, foronse iniciando proxectos 
de fabricación masiva que supoñen un novo paradigma industrial.

EXEMPLO. O sector da construción está innovando grazas a esta tecnoloxía, ata o punto de que xa 
existen vivendas impresas



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

META
A antiga Facebook basea unha parte moi importante do seu modelo de negocio en testar e 
implementar tecnoloxías emerxentes que se lanzan en forma de novos produtos, como as gafas de 
realidade virtual Meta Quest, coa vista posta en desenvolver dispositivos para o seu propio 
metaverso ou mundo virtual. 

MARINE INSTRUMENTS
Gran parte dos esforzos do equipo de I+D+i de Marine Instruments dedícase a desenvolver 
tecnoloxías que marquen distancias coa competencia. Entre elas, novas tecnoloxías de vehículos non 
tripulados para a pesca; de monitorización e control da captura de atún para grandes buques; e de 
intelixencia artificial para a toma de decisións no mar.   

TACORE 
Tacore deseñou factorías con 
sistemas de produción 
autónomos e lanzou proxectos 
de I+D de visión artificial xa nos 
anos 90. Máis recentemente, 
participou no desenvolvemento 
dunha aplicación de simulación 
térmica e de visualización do 
procesado do peixe con realidade 
virtual.

CODEOR    
A implementación de tecnoloxía 
punteira de inxección para a 
confección do calzado marcou un 
salto de competitividade en 
Tacore. O seu recente proxecto de 
corte de zapatos con fibras 
aditivadas resultará noutra das 
súas tecnoloxías capaces de 
optimizar sistemas, procesos e 
resultados.

UTINGAL  
As tecnoloxías de fabricación 
automatizada e a integración 
da internet das cousas nos 
seus procesos produtivos 
permítelle a Utingal, grazas ao 
potencial da innovación aberta, 
diferenciarse como peme 
aeronáutica plenamente 
aliñada coa industria 4.0.

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