
Análise do potencial 
competitivo



Características do servizo

Destinatarios

PEMEs incluíndo os autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade

económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade

empresarial e teñan o seu centro de traballo radicado en Galicia.

Obxectivos

Determinar• a posición competitiva actual da empresa (identificar aspectos para reforzar a competitividade).

Definir• consensuadamente a ruta ideal de cambio (accións necesarias para a mellora da competitividade).

Colaborar• na implantación das accións de mellora temprana seleccionadas.

Metodoloxía

O servizo préstase mediante a aplicación dunha metodoloxía de análise contrastada como é o caso da “Metodoloxía

da Matriz T-H”, sustentada nun cuestionario que contempla a totalidade dos aspectos dunha empresa. Os seus

resultados poden posicionarse na matriz T-H, avaliando así o seu grao de desenvolvemento competitivo. A partir

dese posicionamento, pódese definir a ruta de cambio así como identificar as accións de mellora máis

convenientes. Finalmente, o axente colaborador acompaña tamén ao equipo da empresa durante a implantación

das accións de mellora tempranas.



Resultados e beneficios do servizo

Un• Informe de Potencial Competitivo da
empresa, que permite ademais a comparación
con outras empresas ou cun ideal.

Dous • plans de acción (resultado do consenso do 
equipo da empresa):
‒ Plan de Acción de mellora temperá: de  

inmediata implantación.
Plan‒ de Acción de melloras a medio e longo
prazo: ordeadas e priorizadas.

A • titorización na implantación das Accións de  
Mellora prioritarias.

Resultados Beneficios

Tanxibles:•

‒ “Foto” da súa posición competitiva,  
consensuada, e referida á dimensión técnica e  
á dimensión humana.

‒ Identificación de melloras de carácter  
estratéxico e operativo.

‒ Recomendacións das liñas de apoio
existentes no IGAPE e outras entidades.

Intanxibles:•

Cohesión ▪ do equipo directivo.
Motivación▪ individual.
Mejora ▪ da Profesionalización da peme
Incremento ▪ do coñecemento
Adquisición de ▪ novas competencias.
Creación ▪ dunha cultura de Análise-Acción.



Fases e duración do servizo

FORMACIÓN

Formación aos
equipos de traballo

REUNIÓN 1

Transferencia  
efectiva de  

coñecemento

6-8 semanas

FASE 1:

ANÁLISE COMPETITIVO

Cuestionario de  
autoavaliación  

T-H Análise e  
integración

Análise de factores:  
negocio, proxecto, nivel de  
delegación, comunicación  

interna, TICs, etc. Reunión de  
consenso

REUNIÓN 2Traballo individual  
cuestionario T-H

FASE 2:

DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE ACCIÓNS

Ideas sobre posibles
Titorización na

accións implantación das
+ Accións de Mellora

Accións para mellora da Temprana máis
competitividade prioritarias

+

Priorización das  
primeiras accións de  

mellora

REUNIÓN 3

Avaliación da
implantación PAM

REUNIÓN 4



Solicitude do servizo

129 194 258

TarifasAxentes colaboradores

Provincia • de A Coruña:

Provincias • de Lugo e Ourense:

• Provincia de Pontevedra:

MicroPEMEs  
e autónomos

• De 1 a 9 persoas  
traballadoras.

• Volume de negocio ou  
balance inferior a 2  
millóns de euros.

PEMEs
integradas nun Cluster

• De 10 a 250 persoas
traballadoras.

• De 2 a 50 millóns de
euros de volume de
negocio.

• De 2 a 43 millóns de
euros de balance.

Resto de PEMEs  
solicitantes

De• 10 a 250 persoas
traballadoras.
De• 2 a 50 millóns de
euros de volume de
negocio.
De• 2 a 43 millóns de
euros de balance.





Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.  

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo e promover o desenvolvemento tecnolóxico, a  

innovación e unha investigación de calidade: unha maneira de facer Europa.


