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A RESPOSTA A UNHA NECESIDADE…
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O programa Re-acciona, cofinanciado nun 80% con fondos FEDER,
xurde da necesidade das empresas galegas de reinventarse para dar
resposta aos retos de mercado. Neste proceso de cambio atópanse
con obstáculos: necesitan tempo para acometelo, coñecemento de
métodos e ferramentas adaptadas a sua realidade e orzamento para
poñelo en marcha. Por todo isto deseñamos Re-Acciona para dotar
as empresas galegas dunha ferramenta para superar estes
obstáculos.
Así xurdiu un esquema de servizos de valor engadido que
permiten acelerar os procesos de mellora. Servizos prácticos
e orientados a resultados, para que ao finalizar cada unha das
intervencións exista un progreso tanxible. Servizos pensados desde
o principio para as persoas: baseados na implicación do equipo
de xestión, sinxelos de entender e orientados ao aprendizaxe. Para
reforzar esta aprendizaxe e dotar as empresas de recursos
adicionais creamos un programa de bolseiros que permitiú
colaborar a máis de 200 recién titulados universitarios na
definición e posta en marcha dos servizos de mellora nas empresas.

A RESPOSTA A UNHA NECESIDADE…

De esta forma, tras seleccionar un grupo de axentes colaboradores excelentes nos diversos
ámbitos de xestión, máis de 600 empresas galegas “Re-Accionaron”, abordando máis
de 1.000 proxectos man a man co IGAPE. Cada un deles foi distinto, pero todos tiñan o
mesmo obxectivo: continuar creando riqueza de forma sostible en Galicia.

Máis de 600
empresas
galegas

Programa
Re-acciona
Máis de 200
recién titulados
universitarios

Máis de 1.000
proxectos

A RESPOSTA A UNHA NECESIDADE…

...dando resposta
as necesidades das pemes galegas...
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As empresas necesitan axuda para definir
un plan de mellora. É necesario identificar e
priorizar que é o que hai que cambiar para
mellorar.

2

As empresas requiren de
metodoloxía e ferramentas que
axuden a definir, desenvolver e
monitorizar a sua estratexia.

3

Requiren ampliar as
competencias clave para
a xestión do negocio.

A RESPOSTA A UNHA NECESIDADE…

…cun
itinerario
de servizo
flexible
onde as
empresas
que
pretenden
mellorar
poden
escoller por
que fase
comezar…

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE
Analizanse as areas da empresa identificando
as melloras a realizar en cada unha delas.

PLAN DE MELLORA
Planifícanse e priorízanse as melloras de
maneira consensuada coa empresa.

DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO
Definir, desenvolver e monitorizar a estratexia
do negocio, abordando os procesos de
transformación do negocio e identificando os
socios clave para logralo.

PROFESIONALIZACIÓN DAS AREAS CLAVE
Ampliar as competencias de xestión, facilitando
métodos e ferramentas de traballo nás areas
clave da empresa: comercial e marketing,
finanzas, produción e loxística, procesos,
imaxen e comunicación, etc.
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SERVIZOS DE ALTO VALOR
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OPTIMIZACIÓN
FINANCIERA

XESTIÓN POR
PROCESOS

IMAXE E
COMUNICACIÓN

MELLORA DA
PRODUCIÓN

RELANZAMENTO
COMERCIAL

Asesoramento financeiro de alto
nivel que potencia a viabilidade
financeira da empresa e
desenvolve unha visión práctica
nesta área.
Análise dos procesos operativos
da empresa e implementación
dun modelo baseado en
procesos e indicadores.
Definición e desenvolvemento
do mensaxe a transmitir
apoiado na construción dunha
imaxe positiva e homoxénea.
Melloras cuantificadas
orientadas á eficiencia e a
redución de custes na cadea
loxística.
Redeseño dos esquemas
e procedementos de
comercialización das empresas
para fortalecer as vendas.

SERVIZOS DE ALTO VALOR
Deseño do futuro da empresa
e definición do conxunto de
accións necesarias para poder
alcanzalo. Plan de mellora
global da empresa.
Identificación das
oportunidades de mellorar os
resultados e selección de socios
adecuados para cada empresa.
Desenvolvemento cos equipos
da empresa dos planes
deseñados no “Plan de futuro
empresarial”.
Reorientación do modelo
de negocio da empresa ou
planificación da incorporación
dunha nova liña de negocio.

Planificación da sucesión
familiar ou elaboración de
protocolos familiares.

PLAN DE FUTURO
EMPRESARIAL

REDES DE
COOPERACIÓN

DESENVOLVEMENTO
DE PLANS DE ACCIÓN

TRANSFORMACIÓN
DE NEGOCIO

EMPRESA
FAMILIAR
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OPTIMIZACIÓN
FINANCIERA
XESTIÓN POR
PROCESOS
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IMAXE E
COMUNICACIÓN
MELLORA DA
PRODUCIÓN
RELANZAMENTO
COMERCIAL
PLAN DE FUTURO
EMPRESARIAL
REDES DE
COOPERACIÓN
DESENVOLVEMENTO
DE PLANS DE ACCIÓN
TRANSFORMACIÓN
DE NEGOCIO
EMPRESA FAMILIAR

PROGRAMA DE BOLSAS

En que consistiu o programa
de bolsas?
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1

O programa de bolsas, cofinanciado nun 80% con
FSE, incorpora recén titulados nas empresas
baixo a tutela dos axentes colaboradores e
cun itinerario formativo práctico que comprende o
desenvolvemento e posta en marcha dos servizos de
mellora do Re-Acciona.

A quen se dirixiron as bolsas?
A titulados universitarios en diversas
áreas relacionadas coa profesionalización e
desenvolvemento estratéxico da empresa.

2

PROGRAMA DE BOLSAS

O programa de bolseiros Re-Acciona logrou:

30

meses

Orzamento

2,1millóns €

Bolseiros
Re-Acciona

200
Inserción laboral

54,14

%

1.035 SERVIZOS
Empresa familiar

RESULTADOS ACADADOS

5,7%
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Transformación
de negocio

Imaxe e comunicación

6,4%

5,7%

Redes de cooperación

Xestión por procesos

8%

1,4%

6,8%

Optimización financeira

24,9%

Análise de potencial
competitivo

Relanzamento comercial

10,1%

Mellora da produción
e cadea loxística

Plan de futuro
empresarial

9,5%

11,8%

9,7%

Desenvolvemento
de plans de acción

EXPECTATIVAS SUPERADAS

622

das empresas
solicitaron máis dun
servizo

35%
15
200

axentes
colaboradores
seleccionados

bolseiros colaborando

4,2
0,93

empresas
participantes

Impacto e satisfacción
programa Re-Acciona:

4,18
Grao de satisfacción global sobre 5

77%
Das empresas esperan mellorar
a xestión do seu negocio

millóns de
euros de
orzamento
público
millóns de aportación
das pemes

98%
Das empresas
recomendarían Re-Acciona

Grupo Re-Acciona en Linkedin
Servizos

559

RE-ACCIONA COMUNICA

miembros
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88

debates

Casos de éxito
Xornadas
Novas

Vídeos casos de éxito
60

vídeos

4.075

visualizacións

RE-ACCIONA COMUNICA

Xornadas
de difusión

Máis dun
millar de persoas
asistiron as
xornadas de
difusión

O tecido
asociativo galego,
os axentes
colaboradores
e diversas
entidades
traballaron co
IGAPE para
a difusión do
programa

ALGUNHAS EXPERIENCIAS DE ÉXITO
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ALFICO S.A.U.

Máis casos
de éxito
na web do
programa
Re-acciona

MY GOOD PRINTS

ATENDO

www.igape.es/es/casos-de-exito

ALGUNHAS EXPERIENCIAS DE ÉXITO

NASAS SOCIAL & MEDIA S.L.U.

GESTIÓN DEL VALOR Y SOLUCIONES S.L.

IBERCISA DECKMACHINERY, S.A.

MONET TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN S.L.

GRUPO CETUS: GALOPIN

KALEIDO, IDEAS & LOGISTICS

01

Razón Social: ALFICO S.A.U.

Análisis Potencial Competitivo

Sector: Distribución téxtil
Ano de fundación: 1975
Sede: Muro 42, 36800 Redondela (Pontevedra)
Descrición: Alfico S.A.U. é unha das empresas con máis tradición do mercado
de distribución de material deportivo. Foi fundada en 1975 e, actualmente,
distribúe en exclusiva para toda España, Portugal e Andorra as marcas New
Balance, Warrior e SofSole.
Trátase de marcas de gran prestixio internacional, moi técnicas e con clara
vocación de liderado en cada un dos seus respectivos mercados de referencia:
Atletismo e Lifestyle no caso de NB, fútbol en Warrior e accesorios, como
persoais anatómicos, bolas desodorizantes, produtos de limpeza para calzado,
etc, no caso de SofSole.

Situación de partida: “O crecemento recente
propiciou a incorporación dun novo equipo
humano en Alfico procedente doutra empresa
vinculada, dedicada tamén ao mundo da
distribución deportiva, con outra cultura e
metodoloxía de traballo, o que xeraba certas
tensións á hora de definir responsabilidades e
metodoloxías de traballo, e vimos neste servizo
unha oportunidade de dedicarlle tempo e esforzo
a revisar a situación e cambiala”.
Proceso: “Ao empezar co diagnóstico e de
aí identificar as Accións de Mellora Temperás
(AMT´s), foi relativamente sinxelo identificar qué
era o máis urxente a abordar, ao estar implicado
o equipo directivo desde o inicio. Esta é unha
das grandes vantaxes do sistema. Desde o
diagnóstico ata a implantación foi moi sinxelo
traballar”.

24

empregados

Resultados: “Primeiro serviunos para formalizar,
concienciar e involucrar a toda a organización
na necesidade do cambio organizativo para a
mellora de procesos, para a definición de tarefas
e responsabilidades e para identificar áreas de
mellora”.
“Ademais axudounos a situarnos respecto á
contorna, a confirmar que toda a directiva
ten a mesma percepción respecto de onde
estamos e cara a onde queremos ir”.
Axente colaborador: DELOITTE

70
millóns €

facturación

Incremento
facturación
dun 50%
respecto ano
anterior
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Razón Social: Nasas Social & Media S.L.U.
Sector: Marketing, Comunicación e Deseño.

Optimización Financiera

Ano de fundación: 2012
Sede: C/ Francisco Mariño 3, 1º Esquerda 15004 A Coruña
Descrición: Nasas Social Media é unha axencia de marketing online con sede
en A Coruña nada no ano 2012.
Está formada por un equipo de 7 profesionais que traballan con empresas
de primeiro nivel de Galicia, xestionando a súa estratexia de comunicación e
marketing online a través do video marketing, redes sociais, email marketing e
banners.
Son tamén Google Partners desde hai un par de anos.

Situación de partida: “O ano pasado fixemos o
servizo de relanzamento comercial para dotarnos
de instrumentos para dar a coñecer a nosa
empresa ao público potencial do noso interese.
Este ano crecemos un 200% e necesitábamos
dotarnos de ferramentas para manexar o
circulante e coñecer en todo momento a nosa
situación financeira. Non temos ningún risco
pero queremos coñecer en todo momento cómo
estamos e cómo podemos mellorar”.
Proceso: “O servizo adaptouse ás nosas
necesidades en todo momento, partindo
das ferramentas coas que xa contábamos e
adaptándoas a un novo sistema para que nos
fose fácil e cómodo. O traballo foi moi sinxelo e
cómodo”. As claves da estratexia foron:

“Dotarnos de ferramentas sinxelas e útiles”.
“Adaptar o servizo ás nosas necesidades
concretas”.
Resultados: “Ampliamos coñecementos e
dotámonos de ferramentas para evitar
dificultades no futuro e establecer un sistema
de control de xestión forte para os próximos
anos”.
“Agora coñecemos mellor que antes a nosa
situación en todo momento e isto axúdanos de
cara ao futuro e de cara á ampliación do noso
negocio”.
Axente colaborador: ARXON

“Entender a limitación de tempo por parte do
equipo de Nasas para ocuparnos de materias
financeiras”.

Premio
mellor
comunicación
dixital
EGANET
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Razón Social: Gestión del Valor y Soluciones S.L.
Sector: Enxeñería e consultoría medioambiental

Xestión por Procesos

Ano de fundación: 2006
Sede: Parque empresarial Milladoiro, Rua das hedras, 86 A 15895 Milladoiro,
Ames, A Coruña
Descrición: GV Soluciones constitúese no ano 2006 cun equipo de
profesionais de máis de quince anos de experiencia no sector medioambiental
ao servizo de empresas e institucións a nivel internacional.
Desenvolven e fabrican produtos medioambientais. As solucións que deseñan
son sempre individualizadas e a medida do cliente. Tamén xestionan proxectos
para municipios e industrias, realizan reformas, mantementos e postas en
marcha de instalacións tanto propias como alleas.

Situación de partida: “Necesitábamos controlar
a calidade dos nosos servizos, detectar os
requisitos dos nosos clientes e conseguir
maior eficacia e eficiencia nos traballos que
desenvolvemos”.
Proceso: “A metodoloxía foi sinxela, sobre todo
porque no programa incluíase unha consultoría
externa. Neste caso traballamos coa empresa
Serviguide Consultoria, S.L. que nos guiou
durante todo o proceso”.
“O persoal de Serviguide foi quen de entender a
nosa metodoloxía de traballo facilitándonos todas
as ferramentas que necesitabamos para poder
conseguir a certificación”.
Resultados: “Para nós, como empresa,
conseguiuse a implementación dun sistema de
traballo con unha linguaxe común que nos axuda

8

empregados

800
mil €

na optimización das nosas labores con menor
marxe de erro”.
“É indubidable que a certificación nos
axuda a acceder a clientes ós que antes
non podíamos chegar. Isto ábrenos novas
posibilidades de mercado, pero nós como
empresa, temos maior seguridade e confianza no
traballo que estamos a desenvolver”.
“A obtención do certificado de calidade non
só nos axuda a ter unha mellor carta de
presentación, senón a facer ben o noso traballo
dende o principio. Deste xeito, sempre estamos
avanzando na procura da mellora continua
podendo ofrecer mellores servizos aos nosos
clientes”.
Axente colaborador: SERVIGUIDE
CONSULTORIA, S.L.

facturación

Construcción
nova fábrica
en Negreira

04

Razón Social: My Good Prints
Sector: Consumibles de impresora
Ano de fundación: 2013

Imaxe e Comunicación

Sede: C/ Losada Diéguez, 4 portal 3 Baixo B 36004 Pontevedra
Descrición: My good prints é un proxecto online que xurdiu do entusiasmo
por vender consumibles para impresoras e “algo máis”. Os seus tóners fan o
mesmo que o resto, pero non son iguais que o resto.
Ademais de ser económicos, son máis respectuosos co medio ambiente e
máis solidarios. Porque non tiran nada, reutilizan e reciclan, porque con cada
compra dun produto My Good Prints doa 1 euro e ti elixes a qué acción social
concreta ou ONG das elixidas queres destinalo.

Situación de partida: “Tiñamos clara a idea de
negocio, pero necesitabamos saber comunicalo
e dotalo dunha imaxe correcta que contribuíse
a crear a marca My Good Prints e o seu
posicionamento”.
Proceso: “Tras unha primeira reunión definiuse
un plan de traballo. O primeiro dos puntos foi
traballar na comunicación de My Good Prints,
definindo qué queriamos contar, cal ía ser a nosa
personalidade como marca e o plan de acción a
desenvolver”.
“A partir de aquí o traballo dividiuse en dúas
grandes áreas, a imaxe onde se desenvolveron
todos os aspectos de identidade, material
corporativo e necesidades gráficas. A segunda
área na que centramos os esforzos foi internet”.

Resultados: “O noso maior logro foi o poder ver
a nosa idea plasmada nunha realidade”.
“Non só conseguimos definir unha imaxe
moderna, fácil de entender e visible para o
noso público obxectivo, senón que a través
do programa puidémonos formar en
comunicación estratéxica, en como manter
coherencia e homoxeneidade na imaxe e na
creación de conversacións a través das redes
sociais, algo hoxe en día imprescindible para
unha empresa de venda online e coa filosofía que
imprimimos ao proxecto”.
Axente colaborador: EOSA

05

Razón Social: IBERCISA DECKMACHINERY, S.A.
Sector: Enxeñería naval
Ano de fundación: 1969

Mellora da Produción

Sede: Estrada Muíños 25, 36213 Vigo
Descrición: Desde a súa fundación en 1969, IBERCISA ven dedicándose
ao deseño e fabricación, baixo tecnoloxía propia, da máis ampla gama
de maquinaria naval para todo tipo de buques pesqueiros e de servizos
(mercante, remolcadores, buques oceanográficos...).
Desde os seus inicios IBERCISA demostrou o seu claro compromiso coa
construción naval, o seu carácter innovador e a perfecta mestizaxe de ser
xentes de mar e dispor dun equipo técnico altamente cualificado. E por riba
de todo unha gran vocación internacional que nos leva a estar presentes en
todos os mares e en máis de 30 países.

Situación de partida: “En IBERCISA temos
un plan estratéxico de crecemento, para o
que ademais de desenvolvemento de negocio,
debemos de incrementar a nosa capacidade
produtiva e de subcontratación”.
“Para iso, non só é necesario investir en medios
produtivos e en persoas, senón tamén en
mellorar os procesos. Neste senso o proxecto
iniciado en LEAN manufacturing, non se trata
dunha declaración de intencións ou un estudo
pasaxeiro, senón que veu para quedar, para
converterse nunha cultura de traballo, unha
forma de facer as cousas con maior eficiencia”.
Proceso: “O traballo organizouse partindo
dunhas sesións iniciais de formación, seguido
duns plans de acción e visitas semanais de
seguimento por parte dun consultor de Team
& Time. Cabe salientar a calidade e brevidade
das accións formativas. Antes de participar no

87

empregados

programa Re-Acciona recibíranse formacións
na materia, pero pouco practicas, que a miúdo
quedan nun cartafol no arquivo e non se
materializan nunha mellora real”.
Resultados: “Este servizo supuxo ‘sacudir
a alfombra’, iniciar un proceso continuo de
mellora, orde e optimización das instalacións e
procesos produtivos”.
“Máis que detectar debilidades, que xa eran
maioritariamente coñecidas, supuxo a firme
decisión de abordalas”.
“Mellorouse a orde en postos de traballo,
proxectouse unha mellora da loxística interna
de fábrica e deseñouse un novo almacén de
compoñentes”.
Axente colaborador: TEAM & TIME

24
millóns €

facturación

2ª posición
ranking de
innovación
galega Ardán
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Razón Social: Monet Tecnología e Innovación S.L.
Sector: Vitivinícola

Relanzamento Comercial

Ano de fundación: 2014
Sede: Rúa das Pontes 4. Centro de Negocios oficinas 221-222. Parque
Empresarial Porto do Molle, 36350, Nigrán, Pontevedra
Descrición: Monet é unha empresa tecnolóxica coa misión de axudar
ás adegas para controlar a calidade do viño desde o viñedo. Para isto,
desenvolven a plataforma web Monet Viticultura que permite controlar o
estado do viñedo desde calquera dispositivo conectado a Internet.
Monet Viticultura conta cun sistema de predición de enfermidades da vide que
permite ás adegas a obtención de máis uva saudable, o que implica reducir
a diminución da colleita, optimizar a carga fitosanitaria e todo isto unido ao
considerable aforro económico e de tempo nas tarefas dos técnicos de viña.

Situación de partida: “Solicitamos o servizo
de Relanzamento Comercial do programa ReAcciona do IGAPE co obxectivo de determinar
de que xeito tiñámonos que organizar para
conseguir chegar ao mercado cunha proposta
adecuada aos potenciais clientes. Todo iso sen
esquecer que os nosos recursos son finitos e
necesitabamos desenvolver as vendas con certa
rapidez”.
Proceso: “A primeira fase consistiu en traballar
o argumentario de venda e o material de
presentación dos nosos servizos, co obxectivo de
identificar e transmitir aos clientes potenciais a
nosa proposta de valor”.
“Na segunda fase concentrámonos nos
métodos de seguimento da actividade
comercial. A experiencia dos consultores de ITC

7

empregados

50
mil €

proporcionounos un sistema sinxelo e adaptado
para o correcto seguimento e planificación
comercial, que se combinou con parte das nosas
ferramentas”.
“Finalmente, na terceira fase, o equipo de
ITC desenvolveu un protocolo de xeración de
oportunidades de negocio”.
Resultados: “Poderíamos dicir que para nós
o servizo supuxo un cambio radical no proceso
comercial”.
“Sabemos cómo chegar aos clientes e qué
lles temos que ofrecer. Establecemos un
protocolo comercial efectivo que coñece ao
detalle todo o persoal comercial da empresa”.
Axente colaborador: ITC

facturación

Premio
Galicia Open
Future de
Telefónica
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Razón Social: ATENDO
Sector: Atención sociosanitaria a persoas dependentes
Ano de fundación: 2000

Redes de Cooperación

Sede: R/ Zaragoza 52 baixo, 36211 Vigo.
Descrición: A empresa dedícase ao coidado de persoas maiores,
especialmente os máis dependentes e de dar apoio ás familias a través de
servizos como Centros de día, Axuda a domicilio e Residencias.

Situación de partida: “Temos un proxecto
Interconecta ambicioso e moi bonito, pero
que require de coñecemento que nós non
temos. Sabemos que estamos en momentos
de cooperación e Re-Acciona aportounos o
mellor terreo de xogo para atopar aos mellores
xogadores”.
Proceso: “Todo foi moi fluído. Primeiro
comprendendo as nosas necesidades e
analizando conxuntamente os mellores perfís
de socios. Despois planificando e orientando as
reunións para sacar o mellor de cada unha das
partes e aportando moitas ideas”.

Resultados: “Axudounos moitísimo na procura
dos mellores socios e sobre todo axudáronnos a
darlle forma ao proxecto definitivo”.
“Nun dos mellores momentos da compañía,
Atendo deu o salto cara a un proceso de
innovación de produtos e de servizos moi bonito.
Re-acciona foi unha palanca cara ao camiño
da cooperación e a suma de talento, e
estamos moi agradecidos”.
Axente colaborador: INOVA-PISA

“Finalmente redactando o proxecto final e os
documentos de colaboración. Enorme traballo
que gozamos xuntos”.

150

empregados

2,4
millóns €

facturación

Creación
residencia
urbana para
persoas
maiores

Desenvelvemento Estratéxigo Integral da Empresa
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Razón Social: Grupo CETUS: GALOPIN
Sector: Deseño e fabricación de parques infantís
Ano de fundación: 2001
Sede: Polígono O Acevedo, Parc. A. 15185 CERCEDA
Descrición: A empresa foi fundada fai 25 anos por Manuel Iglesias, dedicada
nos seus inicios ao deseño e á fabricación de parques infantís. Ao longo dos
anos o concepto evolucionou e nestes momentos o seu obxectivo é distinto:
pensan en espazos integradores que faciliten a socialización, non só dos
nenos, e que supoñan un motivo de orgullo para a comunidade na que se
integran.

Situación de partida: “No ano 2011 GALOPIN
compra GEFICO ENTERPRISE, unha empresa
cunha exitosa historia de 35 anos, creando
o Grupo CETUS. GEFICO é unha empresa
experta en sistemas de tratamento de auga,
e un referente no sector naval para equipos
de desanilización e potabilización tanto en
España como no exterior. A súa aposta pola
internacionalización comezou xa nos anos
oitenta, e hoxe en día conta cunha rede de 65
axentes e a exportación supón máis do 70% das
vendas”.
Proceso:
1.

Impulsar o proceso de integración que
se iniciou coa compra de GEFICO e o seu
traslado a Cerceda, a través do traballo
en común dos mandos intermedios das
dúas empresas na elaboración do proxecto
estratéxico do grupo CETUS.

40

empregados

2.

Formar os mandos intermedios para asumir
o rol que lles vai a corresponder unha vez
completado o paso de empresa familiar a
empresa profesionalizada.

3.

Definir o proxecto estratéxico do grupo
CETUS.

Resultados: “Púxonos no camiño da
profesionalización, identificou as nosas
debilidades, sabemos onde debemos corrixir
cousas, e tamén identificou as nosas fortalezas”.
“Axudounos a integrarnos, e a aprender os uns
dos outros e definimos un plan estratéxico sobre
o que xa estamos traballando”.
Axente colaborador: DPI

3
millóns €

facturación

50% da
facturación
de 2015 foi fora
de España

09

Razón Social: Kaleido, Ideas & Logistics

Transformación de Negocio

Sector: Loxística
Ano de fundación: 1976
Sede: C/ Pontevedra, nº4, 3º, 36201 Vigo
Descrición: Kaleido, Ideas & Logistics é un grupo multinacional de orixe
viguesa que desenvolve a súa actividade no ámbito da loxística a nivel
internacional, prestando servizos “door to door” que engloban todos os
aspectos da loxística, desde o fretamento, operacións portuarias, almacenaxe,
forwarding, servizos consignatarios, seguros ou aduanas.

Situación de partida: “O grupo kaleido despois
de 7 anos de traballo no ámbito de I+D,
desenvolveu unha serie de solucións tecnolóxicas
que se converteron en produtos susceptibles de
ser comercializados, pero entende que non debe
facelo de calquera xeito e exponse desenvolver
unha nova liña de negocio que dea saída a estes
produtos”.
Proceso: “O traballo dividiuse entre sesións
de brainstorming para completar o panel de
cada liña de negocio e sesións nas cales se
trataba de dar formato a toda a información
recompilada. Nestas sesións presenciais
tratábase de desagregar con todo luxo de detalle
cada unha das interaccións augas arriba e
abaixo do produto. É dicir, buscabamos coñecer
o tipicamente necesario para a comercialización
(canle, prezo, etc) pero tamén traballar augas
abaixo para coñecer as asociacións crave no
desenvolvemento do mesmo”.

140

empregados

“Unha vez identificados todos os actores,
construíanse os plans de acción e os A3
de despregamento. Finalmente toda esta
información queda plasmada nun business plan”.
Resultados: “Identificamos e clasificamos
os nosos produtos, establecemos as canles
de venda, identificamos prescritores e
asociacións chave, etc. Todo iso coa intención
de desenvolver un business plan detallado,
que se converta na nosa folla de ruta de
cara á comercialización dos nosos produtos
e capacidades de I+D. Froito deste business
plan desenvólvense diversos formatos como os
A3 de despregamento de plans de acción, onde
se detallan accións concretas a realizar para
alcanzar os obxectivos establecidos, definindo
fitos e responsables, así como obxectivos”.
Axente colaborador: INOVA-SERVIGUIDE

52
millóns €

facturación

Premio Focus
Abengoa
Proxecto
Sostenible

www.igape.es/reacciona

www.igape.es/reacciona

