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Innovar, en termos xerais, é
facer algo por primeira vez na
historia da humanidade. Sexa o
que sexa. 

O primeiro home que semen-
tou a terra foi un innovador,
aínda que hoxe os cultivos pa-
rezan algo moi antigo. 

As primeiras lanzas para cazar,
ou a linguaxe humana mesma,
foron no seu día innovacións

decisivas para a evolución da
sociedade.

Nós imos estudar a Innova-
ción tal como a entendemos
no Século XXI, centrada no ám-
bito económico e empresarial.

Que é 
Innovación?

Innovación é a
arte de conver-
ter as ideas e o
coñecemento en
produtos, proce-
sos e servizos
novos ou mellora-

los; coa intención
de ser útiles para

aumentar a produti-
vidade e a rentabili-

dade nas organizacións. 

É dicir, transformar a crea-
tividade en riqueza. Trátase
de levar as novas ideas do
campo da imaxinación ao

da realidade práctica.

Sen embargo, que
unha idea sexa       

inédita ou orixinal, e que sexa
materializada e utilizada, non
implica que sexa unha verda-
deira Innovación.

Para Innovar hai que cumprir
unha condición imprescindi-
ble: o éxito comercial. 

Polo tanto, Innovación non é
engadir unha mellor tecnolo-
xía aos produtos, por exemplo,
senón que éstes se adapten
mellor ás necesidades do mer-
cado. 

Se os novos produtos, procesos
ou servizos non son introduci-
dos no mercado para vendelos
e non son aceptados nel, non
existe Innovación.

Por exemplo, se o teléfono
móbil non fose utilizado por
ninguén e se a ningunha em-
presa lle interesase comerciali-
zalo, a mobilidade aplicada á
telefonía non sería considerada
unha Innovación, aínda que
fose unha novidade.

Hai que facer outra aclaración
moi importante á hora de defi-
nir a Innovación. Nos últimos
anos, oímos repetidamente nos
medios de comunicación, nas
empresas, etc. os conceptos
“Innovación”, “Innovación tec-
nolóxica” ou “novas tecnolo-
xías” utilizados a miúdo como
sinónimos. Pero son cousas
distintas. Cando nos referimos
á Innovación, estamos falando
de calquera tipo de mellora
que introduzamos na nosa or-
ganización, independente-
mente de se ten unha
compoñente tecnolóxica.

Unha forma distinta de orga-
nizar o traballo, ou de formar e
dirixir ao persoal, serían Inno-
vacións se serven para aforrar
custos ou para aumentar a
competitividade da entidade.

Como dixemos ao principio,
Innovar é realizar calquera ac-
tividade por primeira vez. Por
iso a Innovación é un factor
que fomenta o cambio. Pero
ese cambio sempre ten que ser
positivo.

1.- QUE É INNOVACIÓN?

Ten en conta que, 
para Innovar: 

-Hai que ter unha idea nova.

-Hai que levar esa idea á
práctica, facela realidade.

-Ese novo obxecto, ou mé-
todo, descuberto ou inven-

tado por ti, debe ser útil
para os fins que te propuxe-
ches con él, debe provocar

un cambio para mellor.

Se cumpres esas tres fases… 

¡EUREKA!
Eres un Innovador



Tipos de Innovación
Segundo o GRAO DE ORIXINALIDADE / NOVIDADE:

1. RADICAL: creación dun produto, servizo, ou proceso
que non existía previamente, ou unha combinación to-
talmente inédita de varios.

2. INCREMENTAL: melloras que se
levan a cabo sobre un produto,
servizo ou proceso xa existente.

Segundo a súa APLICACIÓN: 

1. De PRODUTO: é a introdución
dun ben ou servizo novo ou me-
llorado nas súas características ou
usos posibles.  

2. De PROCESO: introdución dun
método de produción ou de dis-
tribución novo ou mellorado.

3. COMERCIAL: introdución dun
novo método de comercialización
que supoña vantaxes destacadas
no deseño e presentación do pro-
duto, no seu posicionamento, na
súa promoción ou no seu prezo.
Trátase de “vender” mellor o produto, satisfacendo as ne-
cesidades dos clientes, atopando novos públicos que o
demanden, etc.

4. ORGANIZATIVA: introdución dun novo método de xes-
tión aplicado ás prácticas do negocio, á organización do
traballo e aos equipos de persoal ou ás relacións exter-
nas da empresa.

Ten en conta, tamén, que:

Os procesos Innovadores son de alto risco, porque requi-
ren moito esforzo en Investigación e, en moitos casos,
unha alta inversión de tempo e recursos económicos, e os
resultados de todo ese traballo sempre son incertos.

A novidade pode non ser aprobada polo mercado, e polo
tanto non tería un valor que nos fose devolto en forma
de beneficios. 

No actual contexto de crise, a Innova-
ción é imprescindible para a supervi-
vencia da maioría das empresas. A
competencia é cada vez maior, pois
hai moitas entidades que ofrecen os
mesmos produtos, servizos e proce-
sos; e a demanda deles é moito menor
en época de recesión económica. Se
non ofrecemos ningún valor enga-
dido, non conseguiremos diferenciar-

nos entre a gran masa das
ofertas, e a nosa actividade non

será solicitada
polos consu-

m i d o r e s .
a s a

das ofer-
tas, e a
nosa ac-
tividade
n o n
s e r á
s o l i -
citada
p o l o s
consu-
mido-
res. 

Imaxinade que  se descubriu o sis-
tema para fabricar unha máquina de
teletransporte, que nos permitise si-
tuarnos en calquera lugar do mundo

nunha fracción de segundo.  

¿Qué tipo de Innovación sería?

Estaríamos fronte a unha InnovaciónInnovación
de PRODUTOde PRODUTO segundo a súa aplica-

ción, pois vén definida pola creación
dun ben; e RADICAL RADICAL segundo o
grao de orixinalidade, pois
antes non existía ningún

medio que nos permitise
teletransportarnos. 



Hoxé en día, faise cada vez máis certo o
dito popular:

“Renovarse
ou

morrer” 

O concepto de Innovación aparece li-
gado a outros dous conceptos chave,
nas famosas siglas:

I+D+i
Trátase de INVESTIGACIÓN e DESEN-
VOLVEMENTO (en maiúsculas, o i mi-
núsculo refírese á Innovación).

Non debemos confundir eses conceptos
nin usar uns por outros. SIGNIFICAN
COUSAS DISTINTAS.

En conxunto, a I+D comprenden o tra-
ballo creativo levado a cabo de forma
planificada e repetida para aumen-
tar a cantidade de coñecementos
(os das persoas, o da cultura e o
da sociedade); e implica o uso deses
coñecementos para dar lugar a novas
aplicacións. 

A I+D divídese, á súa vez, en tres clases:

1. Investigación Básica: conxunto de es-
tudos e traballos orixinais que ten
como obxectivo adquirir coñecementos
científicos novos. 

Analízanse propiedades, estruturas, re-
lacións… para formular hipóteses, teo-
rías e leis. Nesta etapa, os científicos
realizan “descubrimentos teóricos”.

2. Investigación Aplicada: parte do co-
ñecemento adquirido coa Investigación
básica, pero co obxectivo de compro-
balos no eido práctico. Os coñecemen-
tos resultantes destes estudos e
traballos aplicados son susceptibles de

ser patentados, para unha futura
explotación comercial. Nesta

etapa, os científicos e técnicos “in-
ventan”.

3. Desenvolvemento Experimental:
abarca os coñecementos obtidos na In-
vestigación aplicada para a produción
de materiais, aparellos, procedementos
ou servizos novos. Nesta etapa, a em-
presa consegue o que se coñece como
Know How (saber facer) e desenvól-
vense os prototipos ou proxectos piloto

do obxecto real.

Se os resultados do prototipo son
eficaces e viables, realízanse inver-
sións para producir en grandes se-
ries e vender ao mercado. 

Entón, cando os consumidores
aceptan o produto ou servizo, com-

plétase a etapa da Innovación.



2.- EMPRESAS INNOVADORAS

INDITEX é un dos maiores grupos de
distribución de moda a escala mundial. 
Ademais de Zara, a maior das súas ca-
deas comerciais, a entidade conta con
outros formatos variados de tendas. 

O grupo empresarial reúne tamén so-
ciedades adicadas ás diferentes activi-
dades que forman o negocio do deseño,
a fabricación e a distribución textil. É o
seu singular modelo de xestión, base-
ado na flexibilidade e a creatividade, o
que nos  leva a incluir a INDITEX como
exemplo perfecto de empresa Innova-
dora.

A cultura empresarial Innovadora foi xa
a razón da súa creación. Cando o seu
fundador, Amancio Ortega, decidiu
abrir a súa primeira tenda, fíxoo porque
escoitou o que dicían os clientes de
entón, cando traballaba como empre-
gado nunha lencería. Constatou que as
batas de seda eran un produto moi de-
mandado no mercado, pero poucos
consumidores podían acceder a elas. O
seu primeiro acerto foi confeccionar
batas cunha calidade similar ás que
vendían naquela lencería, pero cun
PRECIO INFERIOR.

Así se cimentaron os dous primeiros
piares da filosofía de Zara: creación de
roupa de deseño e calidade a prezos ac-
cesibles (popularización da moda), e
atención continua ás demandas e gus-
tos dos clientes.

O reto estaba en medrar e manter a idea
Innovadora inicial ao pasar de ser unha
tenda local a unha grande multinacio-

nal. Para iso era necesaria
toda unha ampla apli-
cación de Innovación
estratéxica.

INDITEX cambiou as
regras do xogo no nego-
cio da moda.

Fronte ao modelo tradicio-
nal do sector textil de crear
dúas coleccións anuais,
INDITEX introduciu o
concepto de “colec-
cións vivas”.
Deste xeito
crean un
clima de
escaseza e
opor tuni-
dade, que
anima aos
consumidores
a mercar inme-
diatamente o
que lles gusta,
pois saben que o
produto podería
non atoparse na
tenda se agardan á
próxima semana, xa

que as coleccións se renovan
constantemente. Esta rapidez de
cambio baséase nunha utilización

intelixente e Innovadora das
novas tecnoloxías na xes-

tión da información. 

Dentro das tendas recóllense
os gustos e necesidades dos

usuarios e son transmitidos a
uns servidores. 

A diario saben
como se está
vendendo a
c o l e c c i ó n ,

grazas aos in-
formes que
pasan as cai-
xas de venda,

e esa informa-
ción é aprovei-

tada polos
deseñadores. 

Para iso, crearon unha
intranet e unha extra-
net privada e, así, a
cadea de suministro
está totalmente auto-

matizada.

En España, levamos décaas acostumados ao xogo de Zara de encontrar algo
novo nas súas tendas tódalas semanas. Pero cando abriron a súa primeira

tenda en Londres, en Regent Street, os compradores dicían que volverían a
mercar a prenda desexada cando comezasen as rebaixas. 

Os dependentes tiñan que explicarlles que podían non atopar o que lles gus-
taba, porque os cambios eran continuos. Os británicos tardaron algún tempo

en entender o funcionamento, pero agora a tenda de Regent Street é unha
das máis rendibles do mundo.

I n d i t e x ,  I n n o v a c i ó n  e s t r a t é x i c a  n a  
m o d a  o r i e n t a d a  a o  c l i e n t e



O Grupo Pescanova iniciou, hai máis de
25 anos en Galicia, o seu programa de
expansión en acuicultura. Esta iniciativa
deu un paso moi importante fai pouco,
co proxecto da construción de Acuinova,
en Portugal, a piscifactoría de rodaballo
máis moderna do mundo. Pescanova
consolídase así como referente na pro-
dución mundial desta especie. Pro-
ducirán agora 7.000 toneladas de
peixe, e acadará o seu pleno rende-
mento en 2010. Actualmente, hai
1.500 alevíns en cría nos
1.800 tanques cos que con-
tan.

O complexo piscícola será
tamén un referente global na
aplicación de sistemas tecnolóxi-
cos non utilizados ata o momento
na produción de rodaballo. O pro-
xecto tamén é pioneiro no seu
deseño, elaborado dunha ma-
neira integral, o que lle permite
traballar de xeito totalmente autó-
nomo, a diferencia do resto de piscifac-

torías do mundo. Así, a granxa de roda-
ballo destaca pola súa moderna capaci-
dade operativa, permitindo a

manufacturación de pensos e
embalaxes para o abaste-
cemento da pranta, entre

outros.

A Innovación máis
salientable do pro-

xecto é unha potente
sala de procesado,

que permitirá ao
cliente de Pesca-

nova dispór
dunha ampla
gama de pro-

dutos que irá
dende o peixe

fresco enteiro, ata as
futuras liñas de con-

sumo elaborado (re-
frixerado, fileteado,

platos preparados, etc),
en función da evolución
e demanda do mercado.

Utilizan os sistemas de alimentación au-
tomática máis avanzados en acuicultura,
unha concepción de enxeñería hidraú-
lica que permite un gasto enerxético mí-
nimo e uso tamén pioneiro neste sector
do sistema RFDI (de radiofrecuencia),
para controlar o transporte do peixe
entre os tanques de cultivo e o seu pro-
cesado. No que respecta á circulación da
auga, foron construídos nesta unidade
os maiores emisarios do mundo en mar
aberto, proxectados por debaixo das
dunas costeiras, para respetar o medio
ambiente.

Pescanova é unha das maiores empresas do
mundo do sector da pesca e a acuicultura. O
grupo está presente en 21 países, e dispón
dunha flota de 120 barcos. O seu crecemento
tamén foi sustentado pola Innovación a tra-
vés de, por exemplo: o primeiro barco con-
xelador do mundo, a creación das primeiras
sociedades mixtas ou os novos cortes de
peixe que agora son habituais na nosa dieta
(como os medallóns e os lombos de pes-
cada).

Pescanova,  acuicul tura a toda vela

A firma compostelana de produtos e ser-
vizos de telecomunicacións, Televés, é o
grupo empresarial do seu sector que
máis patentes desenvolveu na Unión Eu-
ropea. A compañía impulsou nos últi-
mos anos produtos únicos para a
recepción da nova TELEVISIÓN DIXITAL
TERRESTRE (TDT). 

A súa área de I+D+i constitúe o piar es-
tratéxico da empresa, e adican a ela un
grande esforzo económico. O resultado
deste despregue de medios e inversión
son 53 patentes no seu haber (5 euro-

peas, 30 españolas e 18 en determinados
países de Europa). 

Ademais, Televés tamén participa na Co-
misión do Hogar Dixital, un grupo de
traballo que ten como cometido estudar
e dar a coñecer as posibilidades que as
novas tecnoloxías poden aportar á vi-
venda.  Os avances tecnolóxicos promo-
vidos por esta entidade desde a
comisión permiten, entre outras cousas,
que un cidadán poida controlar o que
ocorre en todo o seu fogar dende o telé-
fono móbil. 

A Innovación ten reflexo nos 
beneficios económicos da 

compañía,  pero tamén repercute
a favor da sociedade, e non só

pola aparición de novas 
tecnoloxías que fan a nosa vida
máis cómoda: ten unha influen-

cia no mercado laboral.  
Televés,nos últimos tempos,
incrementou o seu persoal en
máis dun 60%, pasando dos 

500 empregados a case 
chegar aos 900.

Televés, produtos únicos para a nova televisión



A actividade principal de Galopín, empresa que ten a súa
sede en Cerceda (A Coruña), é o deseño e fabricación de
xogos e parques infantís e xogos saudables para adolescen-
tes e adultos. Na actualidade, comercializa as súas seis
gamas de xogos e circuitos en Europa, Asia e América. Para
a invención e desenvolvemento de novos xogos, conta cunha
oficina técnica de persoal altamente cualificado que se adica
en exclusiva a esa función. Os produtos constan sempre de
varias pezas modulares realizadas con materias primas de
primeira calidade e máximo rendemento.

Este ano recibiu, na primeira edición do “Concurso de Ideas
do Foro da Madeira”, o primeiro premio na categoría de “Ele-
mentos de Mobiliario para Espazos Públicos”. O galardón foi
recibido pola creación de Prometeo, o bambán máis grande
do mundo con capacidade para 50 persoas, polo seu deseño
funcional  e Innovador.

Os seus equipos buscan un deseño ecolóxico co obxecto de
crear estruturas versátiles que se integrarán nas áreas de
xogo e no medio. O resultado son xogos chamativos, estru-
turais e incluso esculturais. As súas correntes abarcan dende
os xogos figurativos que imitan á realidade ata os abstractos,
e todos se basean nos principios ergonómicos. Todos son de
uso colectivo e para o exterior,

por iso os materiais
deben superar os
tests de fiabilidade e
resistencia ás radia-
cións ultravioletas, á
néboa salina, probas de
carga, de esforzos, de
oxidación, etc.

Coren, polos con currículo

G a l o p í n ,  o s  n o v o s  x o g o s  s a u d a b l e s

O Grupo de alimentación Coren conta
cun departamento de I+D+i con máis de
60 persoas traballando. Os seus progra-
mas de Investigación inclúen melloras
tanto na cría como na alimentación dos
animais, o desenvolvemento de novos
produtos (tales como os ovos enriqueci-
dos con Omega 3, DHA e EPA, elemen-
tos que axudan a controlar o nivel de
colesterol). Un fiel reflexo deste com-
promiso é o seu centro tecnolóxico de
investigación; que é a planta de investi-
gación, cría e desenvolvemento máis
moderna de España.

Coren tamén está implicado no Centro
Tecnolóxico da Carne, ten laboratorios
internos e granxas experimentais, e co-
labora con centros de investigación in-
ternacionais, universidades e con outras
empresas do sector agroalimentario.
Ademais, construíu o seu propio Centro

Tecnolóxico Medio Ambiental,
para o tratamento dos seus re-
siduos.

A cooperativa Coren converteuse na pri-
meira empresa española acreditada co
selo FREEDOM FOOD. Esta certificación,
outorgada pola Sociedade Internacional
pola Prevención da Crueldade contra os
Animais, avala que os polos de corral
que producen cumpren cos máis estric-
tos protocolos en canto ao benestar ani-
mal.

En Coren coidan, nas súas granxas re-
produtoras, ás nais e incluso ás avoas de
tódolos polos que poñen no mercado.
Para garantilo, presentan ante o consu-
midor todo o proceso de elaboración do
seu polo de corral. “A granxa de Coren”
é un proxecto pioneiro en España, e
busca reforzar a confianza dos clientes.

Consiste en que todos
teñan a oportunidade

de coñecer a ficha téc-
nica específica, o libro de

familia e o currículo do polo que
vai cociñar a través da introdución

na web do número de lote de cada pro-
duto. 

Así, teredes toda a 
i n f o r m a -
ción sobre o
ovo incubado,
onde naceu o po-
liño, o nome do
granxeiro que o coi-
dou, ou a pranta
onde se elaborou,
entre outros aspectos.



Conservas Porto-Muíños é unha pe-
quena empresa familiar que comercia-
liza algas mariñas como comestibles.
Tiveron que enfrontarse ao reto de in-
troducir un alimento completamente
novo que requiría xerar unha nova cul-
tura alimenticia tanto entre os consu-
midores como entre os profesionais do

sector.

O eixo que
vertebra os
p r o d u t o s
desta firma
é a varie-
dade. O seu
catálogo de
algas sitú-
ase ao redor
de 20 arti-
gos diferen-
tes, e a súa
oferta está
dispoñible
en moitos
f o r m a t o s :

algas deshidratadas, en conserva,
mesturadas con outros produtos
como o té, os mexilóns, a pasta, o hí-
gado de rape, as ovas de ourizos de
mar, navallas, etc.

A variedade é posible grazas ao es-
forzo de investigación de novos culti-
vos e especies comestibles, en
colaboración coa Universidade de A
Coruña e a de Santiago. Tras encontrar
a nova especie realízase o seu análise
toxicolóxico e envíanse exemplares
aos cociñeiros para que fagan unha
valoración culinaria do novo produto,
para saber se ten saída no mercado.

Regalaron a primeira
tonelada de produto
para darse a coñecer.
Os propios cociñeiros

non sabían cómo prepa-
rar as algas e os puntos
de venda amosábanse
escépticos. O traballo
de Porto- Muíños foi

dobre: de innovación e
divulgación das posibili-

dades das algas como
alimento.

As algas son as verduras
do mar, sen graxas nin azú-
cares, cun alto contido en
fibra e proteínas. Dentro
das súas propiedades nu-
tricionais, destaca a súa

aportación
en minerais
como o mag-
nesio, iodo,
calcio e vita-
minas A e C.
Son ideais
para dietas

vexetarianas.

V e r d u r a s  d e  m a r

O cerebro doméstico
Servidor multimedia, grabador de
vídeo, sintonizador de TDT… É o Blu-
sens Blu:brain, a aposta desta empresa
galega para o “fogar conectado”. Trá-
tase dun único dispositivo que alma-
cena e distribúe os contidos
audiovisuais a tódolos equipos da casa,
desde o televisor ata o teléfono móbil,

pasando polos ordenadores
persoais.

Moitas son as aplicacións deste sistema
de entretemento doméstico. Entre elas,
a do servidor e reprodutor IPTV, que
permite sintonizar a televisión a través
de banda ancha e posibilita a reprodu-

ción de vídeo desde
a rede. Tamén ten dous receptores de
televisión dixital terrestre, preparados
para as emisións de alta definición. Ao
tratarse dun sintonizador doble, o usua-
rio pode ver un canal mentres graba a
programación de outro.

3.- PRODUTOS INNOVADORES

Ao Blu:brain non lle faltan varias conexións de vídeo para conectalo directamente ao televisor familiar. 
De entre elas destaca a saída HDMI específica para os sinais de alta definición, aínda que tamén conta
cunha entrada para outros dispositivos (uhna videoconsola  ou un reproductor Blu-ray, por exemplo).  

Séguenlle as habituais saídas de vídeo, así como as de audio estéreo e óptico.
A súa ampla conectividade convérteo así nun auténtico “cerebro do fogar”.



A Innovación tamén é posible nos ser-
vizos e na distribución. Os novos su-
permercados do Grupo Cuevas,
coñecidos como “Aquí é”, son o exem-
plo claro. O seu principal obxectivo é
que o cliente poida levar a cabo unha
experiencia de compra agradable e ló-
xica. Apostan por un concepto de su-
permercado de última xeración, onde
se pode disfrutar facendo a compra e a
un tempo aprender a realizar unha ali-
mentación saudable. 

A Innovación máis destacada da tenda
é que pon a disposición dos seus clien-
tes unhas pantallas táctiles nas que se
pode elixir o menú do día de forma rá-
pida (un menú diferente por día), pó-
dense imprimir os consellos de
elaboración e os valores nutricionais.
Ao lado desta pantalla atópanse as es-
tanterías onde se poden encontrar os
ingredientes para elaborar este menú
ou, se non se dispón de tempo para co-
cinalo, pódese mercar o  prato xa pre-
parado.

Este ser-
vizo de
menús ató-
pase deno-
minado
baixo

a sección "Qué facemos hoxe". Os
menús son elaborados polo equipo de
nutricionistas da Cátedra de Nutrición

da Universidade de Vigo. Cada menú
diario compónse de primeiro e se-
gundo prato e postre. Ten dúas finali-

dades: darlle a oportunidade de
disfrutar dunha dieta sana e ela-

borada a quen non ten tempo de
preparar os seus propios pratos na
casa, garantindo a súa elaboración
unhas horas antes; e proporcionar
ideas para cociñar un menú cada día a
tódolos clientes que queiran evitarse

ese quebradeiro de cabeza. Dá a
oportunidade de aforrar tempo

sen renunciar á saúde e a cali-
dade da comida.

Ademais, a política me-
dioambiental é un dos seus
eixos vertebradores: 30% de
aforro enerxético con res-
pecto a outros supermercados,

bolsas biodegradables feitas con fé-
cula de pataca, prioridade a provedo-
res cercanos para reducir a
contaminación por transporte, etc.

É un bus moi fácil de identificar. Vai forrado de pegatinas de verdes prados. 
Se vos cruzades con el e vos queda algunha dúbida, mirade a parte de

atrás. "Primeiro bus híbrido. Eléctrico + diésel".

É o transporte público do futuro, de ahí o seu nome: Tempus (do latín
Tempus fugit: o tempo voa). A súa gran Innovación é combinar gasóleo e
electricidade, co que se pode aforrar entre un 30% e un 50% de emisións

contaminantes e a mesma proporción de combustible. Ese aforro de ener-
xía permite que o autobús pase por zonas sensibles como un hospital ou o

centro histórico dunha grande cidade sen contaminar e case sen ruido. 
Polo de agora, é tan só un prototipo.

O  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  d o  f u t u r o

Supermercados de últ ima xeración

Castrosúa, o fabricante de autobuses
urbanos de Santiago de Compostela,
construíu un novo modelo de autobús
ecolóxico, o Tempus. 

Propúlsase cun motor eléctrico, e cun
pequeno motor de combustión, que é
necesario para recargar as baterías
cando éstas perden enerxía. 

As baterías comezan a cargarse cando
o condutor deixa de acelerar. 



A plataforma de ecodeseño Good for Envi-
roment! (G4E!) fabrica en Ourense imper-
meables ecolóxicos, realizados cun tecido
de fécula de pataca que, unha vez utiliza-
dos, pódense prantar e facer xerminar.
Estas prendas son totalmente biodegrada-
bles por estar libres de PVC, e a súa produ-
ción deixa unha pegada ecolóxica de case
cero.

Ourense, a terra da pataca, é o lugar idó-
neo para fabricar este singular tecido, a
partir dun bioplástico a base de fécula de
pataca francesa, que se cose con fío de al-
godón orgánico, mantendo os principios
de sustentabilidade ambiental, social e
económica. 

O material elabórase a partir de máis de
vinte clases de patacas, a maioría delas
francesas, que se procesan ata obter delas a
fécula, que é a base deste plástico non con-

taminante. Trátase de cultivos
específicos deste tubérculo
nunha forma de agricultura
non alimentaria. Non inten-
tes botarlle un mordisco ao
teu chubasqueiro, que non
é comestible. 

O máis curioso da prenda é
que engade unha bola de
arxila con sementes na súa
parte posterior. Desta maneira,
cando un xa non quere usalo,
pode plantalo e facelo xerminar.
Ou se, por exemplo, o deixas ol-
vidado despois  dunha fin de
semana no monte, o chubas-
queiro descompónse por com-
pleto sen deixar rastros
contaminantes.

Pharmamar é unha empresa do grupo
galego Zeltia. É una firma biotecnoló-
xica líder mundial no descubrimento,
investigación e desenvolvemento de
novos fármacos de orixe mariña para
o tratamento contra o cancro. O seu
produto máis célebre é Yondelis, un
fármaco que contén o principio activo
chamado trabectedina.

Está indicado para o tratamento de
adultos con sarcoma de texidos blan-
dos avanzado, un tipo de cancro que
aparece nos texidos blandos do so-

porte do corpo, como poden ser
os ovarios das mulleres. Utilízase
cando o tratamento con antraci-
clinas e ifosfamida (outros medi-
camentos contra o cancro) deixan
de facer efecto, ou en pacientes
aos que non se lles pode admi-
nistrar eses medicamentos.

O principio activo de Yondelis, a
trabectedina, é unha versión sin-
tética dun composto químico ob-
tido inicialmente dun animal
mariño coñecido como "ascidia".

Chubasqueiros de pataca

O cancro é unha enfermidade na que as cé-
lulas se dividen axiña de máis, xeralmente
porque os seus xenes funcionan mal. A tra-
bectedina actúa uníndose ao ADN, a mo-
lécula química que constitúe os xenes, e
impedindo que algúns dos xenes presen-
tes nas células humanas incrementen a
súa actividade. Desta forma pode evitarse
que as células se dividan tan rápido, fre-
ando o crecemento dalgúns tipos de can-
cro, entre eles, o 
sarcoma.

Tratamentos contra o cancro
agochados no fondo do mar



Dentro da Consellería de Economía e Industria está integrada a
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innova-
ción, un órgano que ten como obxectivos a planificación, coor-
dinación, ordenación e execución de proxectos dirixidos a
fomentar a investigación en Galicia.

Esta Dirección Xeral tamén xestiona o Plan Galego de Investiga-
ción, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica e fai un segui-
mento da Innovación na xestión dos sectores produtivos, das
infraestructuras tecnolóxicas e da utilización da rede de
ciencia e tecnoloxía de Galicia (Recetga), entre outras
funcións.

Nunha sociedade onde a investigación é o eixo fundamen-
tal para o desenvolvemento das industrias é indispensable
que as Administracións adiquen parte dos seus esforzos a fo-
mentar esta materia. Os investigadores e as empresas preci-
san da colaboración pública para levar a cabo os proxectos de
Innovación.

No mercado global, onde a compe-
tencia é elevadísima e existen miles
de produtos similares para cubrir as
mesmas necesidades, a única vía
para que unha empresa prospere é
a diferenciación. 

As entidades galegas  xa non poden
competir polos seus baixos custos,
e teñen que apostar por destacarse
entre as demais buscando o valor
engadido dos seus produtos e ser-
vizos. O elemento chave para con-
seguilo é a Innovación. Iso cobra
máis sentido nun momento no que
estamos intentando superar unha
crise económica mundial.

Para conseguilo, a sociedade ten
que facer un esforzo común. Non se
trata só de que as empresas creen
os seus propios departamentos de
I+D+i e invistan unha parte dos
seus beneficios nel. Requírese un
compromiso por parte da Adminis-

tración, por iso xa contamos con
departamentos gubernamentais e
institucionais adicados á innova-
ción que apoian e subvencionan
proxectos Innovadores.

As empresas colaboran entre sí aso-
ciándose en Centros Tecnoló-
xicos do seu sector económico,
para que a investigación reper-
cuta positivamente en todas, e
que todas poidan abastecerse de
profesionais, materiais, ou pro-
cesos Innovadores. As universi-
dades súmanse a estes
proxectos aportando a súa
creación de coñecemento e
os seus equipos investiga-
dores. 

Entre o ámbito acadé-
mico, o empresarial e o
institucional existen orga-
nismos intermedios que
aglutinan e relacionan a

todas as organizacións para unir o
seu traballo cara o obxectivo
común da Innovación e para fo-
mentar as sinerxias.

Trátase de todo un
engranaxe organiza-
tivo no que cada peza
é chave para o avance

da socie-
dade.

XUNTA DE GALICIA: DIRECCIÓN XERAL DE INVESTIGACIÓN, 
DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN

4.- PANORAMA GALEGO DA INNOVACIÓN



RETGALIA, Rede de Centros Tecnolóxicos

En Galicia contamos con 22 centros tecnolóxicos. RETGALIA pretende ser un mecanismo de traballo coordinado
entre todos eles, de maneira que se aproveiten tódalas súas potencialidades, contribuíndo a alcanzar a calidade
total no sistema galego de Innovación. Preténdese tamén favorecer o apoio ó desenvolvemento de accións preci-
sas para a difusión do coñecemento, información e promoción da ciencia e a tecnoloxía, así como a prestación de
servizos ás empresas.

Os Centros Tecnolóxicos Galegos divídense por sectores de actividade económica.  Son os axentes dinamizadores
da transferencia de tecnoloxía ás empresas, e polo tanto, os principais xeradores de Innovación. Son os responsa-
bles do impacto da I+D+i no tecido empresarial. O seu obxectivo final é ser un dos motores e elementos tractores
da actividade investigadora no eido empresarial.

Entre estes centros destacan os tres Centros por Excelencia de Galicia: AIMEN, ANFACO-CECOPESCA e CTAG 

TECNÓPOLE, Parque Tecnolóxico de Galicia 

Tecnópole é un recinto onde se poden encontrar os servizos máis avanzados para empresas de base tecnolóxica e
perfil Innovador. Ubicado en San Cibrao das Viñas (Ourense), está composto por 550.000m2 dedicados á excelen-
cia e a transferencia do coñecemento co obxectivo de fomentar o crecemento de calidade das empresas galegas e
no aumento do valor engadido que poden ofrecen no mercado.

O Parque Tecnolóxico de Galicia reúne nas mesmas instalacións a Parques Tecnolóxicos (como o da madeira, a
carne, a metalurxia, etc.), empresas, laboratorios, etc. fomentando a colaboración entre entidades e o aproveita-
mento de sinerxias entre sectores de actividade. Tecnópole é un lugar onde se respira  I+D+i , algo así como a gran
cidade galega da Innovación.

NEURONA, Rede de Plataformas Tecnolóxicas Galegas

Neurona é a conexión entra as distintas Plataformas Tecnolóxicas de Galicia. A súa misión é facilitar o intercam-
bio de información entre elas e ofrecer solucións efectivas ás súas necesidades.

Trátase dun foro de encontro para compartir novos datos e experiencias, para resolver os problemas detectados en
conxunto, para facilitar a colaboración entre os integrantes das Plataformas Tecnolóxicas. Crea unha imaxe única
da I+D+i galega ante os sectores chave da súa economía. A Innovación é moito máis efectiva se se traballa en
equipo e se se aproveitan e coordinan os coñecementos de todos.

OFICINA DE PROGRAMAS INTERNACIONAIS DE I+D+i (OPIDi)

Trátase dun organismo da Dirección Xeral de Investigación, que ten como fin incrementar a participación galega
en proxectos mundiais de I+D+i. Presta servizos de asesoramento, apoio e promoción ás entidades galegas, po-
tenciando a súa integración nos programas da UE e outras iniciativas internacionais.



UNIVERSIDADES

As tres universidades galegas (Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo) contribúen á Innovación ao servizo da socie-
dade, cos equipos de investigación de cada facultade e as súas Vicerreitorías de Investigación e Innovación. Participan
en moitos proxectos dos axentes da Innovación galega e forman parte en múltiples casos dos Centros Tecnolóxicos.

Nelas destaca a Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), que é unha entidade de de-
reito privado sen fins lucrativos, que se adica ao desenvolvemento da economía e da socie-
dade galegas a través do fomento das relacións entre as empresas e as universidades. Os seus
obxectivos son contribuír á mellora das capacidades empresariais, aplicar nas empresas os
coñecementos e tecnoloxías dispoñibles nas universidades e mellorar a formación e cualifi-
cación dos cadros de persoal. Os seus servizos son: contratos de investigación, desenvolve-
mento tecnolóxico e asesoramento, formación e programas educativos, bolsas de prácticas
en empresas, financiación, axudas e subvencións ou apoio a emprendedores.

As universidades son os centros onde se forman aos futuros profesionais de Galicia, e son
fontes de coñecemento e intercambio de ideas fundamentais. Por esta razón o seu
compromiso coa Innovación é imprescindible.

ORGANISMOS INTERMEDIOS como a FUNDACIÓN INNOVAPYME GALICIA

É unha organización de interese galego, sen ánimo de lucro. O seu obxecto é pro-
mover e contribuír eficazmente á investigación científica, así como ao desenvol-
vemento tecnolóxico e á Innovación en tódalas súas manifestacións, no ámbito de
Galicia. O seu campo de actividades comprende o fomento, difusión, coordinación e
promoción de cantas iniciativas de I+D+i sexan de interese para as pequenas e medianas
empresas.

A vertebración das PYMES en torno a esta Fundación facilita a transferencia de coñece-
mento entre elas, a dispoñibilidade de traballadores cualificados e dotación de servizos
comúns e a xeración de proxectos de investigación. Esta cooperación interempresarial
axuda a paliar as desvantaxes das pequenas e medianas empresas fronte ás máis gran-
des.

PUBLICACIÓNS DE INNOVACIÓN: REVISTA INNOVAMÁS

É a primeira publicación periódica adicada á actualidade da Innovación en Galicia. In-
forma sobre os proxectos de investigación, as entidades Innovadoras e as súas iniciativas,
subvencións e tódolos aspectos de interese relacionados co ámbito da Innovación. De distri-
bución de balde, Innovamás chega a tódolos axentes do mundo da I+D+i galega. 



5.- PASATEMPOS

Atopa as sete deferencias:

CRUCIGRAMA DE PRODUTOS INNOVADORES

_ _ _ _ _  en conserva
_ _ _ _ _ _ _  doméstico

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de pataca
_ _ _ _ _ _ _  ecolóxico

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ anti-cancro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  interactivo

_ _ _ _ _ _  xigante
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1. En que consiste a Innovación?

a- En melloras tecnolóxicas que se introducen nunha organización que serven para aumentar a súa 
competitividade

b- Trátase de realizar unha actividade empresarial por primeira vez

c- É a conversión das ideas e coñecemento en produtos, servizos e procesos novos ou mellorados; que son
aceptados polo mercado e útiles para aumentar a produtividade e rendabilidade das empresas

2. Que tipo de Innovación sería un CD REGRABABLE?

a- Incremental e de produto
b- Radical e de produto
c- Incremental e comercial

3. E unha máquina do tempo?

a-Incremental e de servizo
b-Radical e organizativa
c-Radical e de produto

4. O conxunto de estudos e traballo creativo que persegue a adquisi-
ción de coñecementos científicos novos é:

a- I+D
b- Desenvolvemento experimental
c- Investigación básica

5. De que tipo son as Innovacións incoporadas por INDITEX?

a- Organizativas, comerciais e de procesos
b- É unha Innovación estratéxica que crea un novo modelo negocio, e inclúe

tódolos tipos de Innovación
c- De produtos e procesos

6. Como conseguen en Inditex cambiar continuamente as coleccións?

a- Comprando feita a roupa en talleres das localidades onde se atopan as súas tendas
b- Coa utilización intelixente e Innovadora das novas tecnoloxías na xestión da infor-

mación
c- Abaratando os prezos das prendas

7. Que produtos Innovadores se nomean cando falamos de Pescanova?

a- Medallóns e lombos de pescada
b- A piscifactoría de rodaballo máis moderna do mundo
c- Sistema de radiofrecuencias para controlar o transporte do peixe

8. Cales son os Centros Tecnolóxicos nos que está implicado Coren?

a- Da Alimentación e de Novas Tecnoloxías
b- Do Transporte e do Polo
c- Da Carne e Medioambiental

9. Que obstáculo tivo que superar Porto-Muíños para comercializar as 
algas como alimento?

a- A inexistencia da costume de comer algas en occidente
b- A contaminación dos mares galegos que afectaba ás algas que recollían
c- As dificultades para crear unha liña de produtos variada

10. Como funciona a autobús ecolóxico Tempus?

a- Propúlsase cun motor eléctrico que carga as baterías pola noite
b- Ten un motor híbrido que se alimenta de electricidade e diesel
c- Aliméntase de biocombustible

11. Nomea a tódolos axentes galegos da Innovación.

12. Para rematar, un traballo de investigación: escolle un dos cenos tecnolóxicos e busca
información para explicarle aos teus compañeiros o seu funcionamento.
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1-  C
2.  A
3.  C
4.  C
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6.   B
7.   A
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9.   A
10. B



w w w. c o m i c d e i n n o v a c i o n . c o m

EDITA:

Fundación InnovaPyme Galicia

TEXTOS, DESEÑO e MAQUETACIÓN:
MundiNova Consultores de Comunicación

Novembro 2009


