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Fomentar o uso das 

ferramentas de I+D+i

2
Aprender a deseñar 
unha estratexia de 

innovación

1
Coñecer que se entende 
por actividades de I+D+i

Innovar para desenvolver novos produtos/servizos e procesos con éxito
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“Innovar consiste en implementar cambios significativos en el 
producto, el proceso, el marketing o la organización de la compañía 
con el propósito de mejorar los resultados mediante la aplicación de 

nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados 
internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios 

de asesoramiento o por compra de tecnología”.
Escuela Europea de Management.
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Teño unha idea…

“Creo que é unha boa idea e 
podería convertirse nun produto 

ou proceso innovador…”
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Para elo require unha actividade de...

Investigación
Indagación orixinal e planificada que persigue descubrir novos coñecementos e unha
superior comprensión no ámbito científico e tecnolóxico.
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Se me ocorre por exemplo...

“Identificación de novas fontes de proteínas nutritivas e sostibles a
partir de subprodutos agroalimentarios”

“Estudo e avaliación de potenciais formulacións farmacéuticas para
previr enfermidades en rumiantes domésticos”

“Estudo e avaliación de tecnoloxías de desinfección de augas para a
prevención e o control de toxinas”

“Estudo e análise de novos materiais avanzados para envases
sostibles”



7

Desenvolvemento
Aplicación dos resultados da investigación o de calquera tipo de coñecemento científico,
para la fabricación de novos materiais, produtos, para o deseño de novos procesos,
sistemas de produción o de prestación de servizos, así como a mellora tecnolóxica
sustancial de materiais, produtos, procesos o sistemas preexistentes.

Ou quizás unha actividade de...
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Me ven a mente...

“Deseño de equipo portátil para inspección de paneis solares”

“Desenvolvemento de novos produtos cárnicos enriquecidos con
algas mariñas”

“Creación de novos algoritmos para o desenvolvemento de unha
plataforma intelixente para o seguimento e control en tempo real de
as mercancías”

“Desenvolvemento de vehículo aéreos non tripulados para a
inspección de incendios nos montes”
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O é suficiente con unha actividade de…

Innovación
Actividades cuxo resultado e a obtención de novos produtos o procesos, ou melloras
sustanciais dos xa existentes.

“Una innovación es la implantación de un nuevo o mejorado 
producto, proceso, servicio, método organizativo o comercial” 

(Manual de Oslo, OCDE, 2005) *

“El requisito mínimo para una innovación es que
el producto, servicio, proceso, método organizativo o
comercial debe ser nuevo para la organización”

* OCDE y Eurostat. Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. Tercera Edición. 2005
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Como aquel proxecto de...

“Implantación de unha nova liña de perfís de aceiro”

“Aplicación de tecnoloxías de visión artificial para unha
identificación de defectos”

“Xestión forestal sostible mediante teledetección remota”

“Modernización da preparación e tratamento industrial da carne”
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A modo resumo, I+D implica...

I+D
• Novidade obxectiva

• Mellora tecnolóxica esencial para 
a ciencia/industria

• Non é necesario alcanzar todos os 
obxectivos previstos

• Novidade subxectiva

• Avance tecnolóxico ou mellora 
sustancial en sector/interno

• Obxectivo conseguido (e con éxito 
comercial)

IT

Risco de éxito alto

Traballo “intenso”

Risco de éxito baixo

Traballo “difícil”
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E qué non é I+D+i ...

Actividades que non impliquen unha 
novidade científica ou tecnolóxica 

significativa

• A preparación e o inicio da produción
• Modificación de instalacións
• Solución de interrupcións na produción
• Control de calidade
• Estudos de mercado e rede comercial
• Formación

• Mellora a calidade de produtos ou procesos
• Adaptación a requisitos de cliente
• Cambios de tempada
• Modificacións estéticas

Actividades de produción industrial e 
provisión de servizos ou de 

distribución de bens e servizos

Exploración, sondeo e prospección 
de minerais e hidrocarburos
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Innovación de proceso

Se implementan novos procesos ou a mellora dos
actuais como fabricación, distribución, produción,
loxística, compras, etc., co obxectivo de incrementar e
mellorar a eficiencia dos recursos e a eficacia da
empresa, así como tamén, lograr reducir custos.

Innovación de produto/servizo

Cando a partir dun produto ou servizo se
realizan cambios significativos para
mellorar as súas funcións ou resultados.

Tipos de innovación segundo o obxecto ou área da innovación
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Innovación organizacional

Creación de novos métodos e deseños organizacionais xa
sexa nas prácticas da empresa, a organización do lugar de
traballo ou as relacións exteriores, mellorando a cultura
organizacional e incrementando a productividade e
competitividade dos recursos humanos.

Innovación en marketing

Desenvolvemento de novos métodos de
comercialización, que inclúen melloras no
deseño de un produto ou embalaxe, prezo,
distribución e promoción para satisfacer
mellor as necesidades de os consumidores,
abrir novos mercados ou posicionar de
maneira novidosa un produto.

Tipos de innovación segundo o obxecto ou área da innovación



15

Tipos de innovación segundo o grao de novidade

Te
cn

ol
ox

ía

Ra
di

ca
lm

en
te

no
vo

Innovación semi-radicais Innovacións radicais

Si
m

ila
r a

o
ex

ist
en

te

Innovacións
incrementais

Innovacións
semi-radicais

Similar ao existente Radicalmente novo
Mercado/Modelo de negocio
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Tipos de innovación segundo o modelo de negocio

Business Model Canvas
Alex Osterwalder
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Tipos de innovación segundo o modelo de negocio

Modelo de negocio HARPER
En 1891 Martha Matilda Harper crea o
sistema moderno de franquicia,
alentando a mulleres emprendedoras
para xestionar os seus propios salóns de
beleza, baixo a marca Harper.
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Os 10 tipos de innovación

Modelo de Doblin



Cómo encaixo a innovación no meu negocio…
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…o Proceso de Innovación

Generación 
de nuevos 
productos/

servicios

Comercialización, 
consolidación y 

crecimiento

Modelo de 
negocio y 

prototipado 
de idea

Idea Resultados



O proceso de innovación…
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E necesario definir o proceso de innovación.
Se deben definir as actividades de I+D+i que formarán parte do proceso, decidir a secuencia
de éstas, comprobar a eficacia do control e execución, e proveer os recursos necesarios para 
poder realizarlas.
Se diferencian tres tipos de procesos:
• Estratéxicos, dependen da alta dirección.
• Operacionais, axudan na consecución dos obxectivos de I+D+i, mediante as ferramentas de 

I+D+i.
• Apoio ou soporte, que serven para axudar ao resto de procesos o seu correcto

funcionamento.



O proceso de innovación…
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PLANIFICACIÓN

MEJORA

PROPÓSITO/
OPORTUNIDADES

Apoyo
Recursos, 

competencias y 
otros apoyos

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Cuestiones externas e internas, cultura, colaboración

VALOR/
INNOVACIÓN

LIDERAZGO
Compromiso, visión, 
estrategia, política 

Identificar 
oportunidades

Crear 
conceptos

Validar 
conceptos

Desarrollar 
soluciones

Desplegar 
soluciones

OPERACIONES



O proceso de innovación…
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O proceso de innovación…
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Procesos 
estratéxicos



Planificación estratéxica da innovación…
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O principio de toda actividade innovadora: Coñecernos e coñecer o contorno.

Ningunha iniciativa potencialmente innovadora pode ter éxito se:

Non coñecemos cál é o contorno.

Non coñecemos cales son as nosas capacidades e limitacións.

Non somos capaces de alinear as nosas habilidades internas con as tendencias 
do contorno.



Planificación estratéxica da innovación…
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Debemos estudar e analizar o contorno.

Identificar desafíos presentes e futuros

Aspectos de 
mercado

Aspectos 
técnicos

Aspectos 
económicos

Aspectos 
sociais

Análise externo



Planificación estratéxica da innovación…
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Debemos estudar e analizar a nosa organización.

Identificar desafíos presentes e futuros

Modelo de 
negocio

Estrutura
organizativa

Situación 
financeira

Habilidades e 
coñecementos

Análise interno



Planificación estratéxica da innovación…
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Debemos estudar e analizar as nosas Partes Interesadas externas e internas

¿Que utilidade esperan das nosas innovacións?
¿Estamos aportando valor?

¿Os nosos proxectos de I+D+i se aliñan con as prioridades públicas?
AUTORIDADES PÚBLICAS, ORGANIZACIÓNS FINANCIADORAS

¿Que retorno esperan das nosas actividades de I+D+i?
¿Estamos cumprindo con as súas expectativas?

ACCIONISTAS, PROPIETARIOS, 

¿O nosos persoal está crecendo profesionalmente?
¿Está mellorando o seu coñecemento, capacidades e competencias?

EMPREGADOS, PERSOAL TRABALLE PARA A ORGANIZACIÓN

USUARIOS, CLIENTES, CIDADÁNS



Planificación estratéxica da innovación…
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Visión Estratexia
A visión de I+D+i é unha declaración acerca
de que desexa lograr na organización,
concretamente en termos de I+D+i.

A estratexia de I+D+i é o plan xeral para alcanzar esta visión e debe
ter en conta os resultados do contexto externo e interno e as
necesidades e expectativas das partes interesadas.

A estratexia define, entre outros:

O tipo de innovación perseguido; A posición competitiva desexada;

E a súa vez, a estratexia ten influencia sobre:

As directrices para a xestión de
activos intanxibles e de propiedade
intelectual e para a colaboración con
terceiros.

As directrices para unha xestión 
de recursos humanos que 
faciliten a I+D+i;



Planificación estratéxica da innovación…
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Roles e responsabilidades

Analizar a organización e o seu contexto.
Planificación do sistema de innovación.
Documentación e confidencialidade do proceso e
os seus resultados.
Desempeño do proceso de I+D+i.
Utilización dos factores que dan soporte á I+D+i
Directrices de colaboración e propiedade
intelectual e industrial.
Xestión da carteira de proxectos de I+D+i.
Informar á Dirección acerca do progreso das
actividades de I+D+i e o desempeño do sistema.

Facerse cargo da execución dos proxectos de I+D+i asignados.
Utilizar os factores que dan soporte á I+D+i a nivel do
proxecto.
Informar á Unidade de Xestión da I+D+i acerca do progreso
do proxecto.

Unidade de Xestión de I+D+i
Unidade de I+D+i

Dirección GeneralDirección 
General

Dirección 
producción

Jefe de 
montaje

Empleados

Jefe de 
acabados

Empleados

Dirección 
comercial

Dirección 
financiera

Dirección de 
I+D+i

Jefe 

de proyecto

Técnicos de 
I+D+i

UNIDAD DE GESTIÓN DE I+D+i

UNIDAD DE I+D+i



O proceso de innovación…
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Procesos de 
soporte



Vixilancia tecnolóxica…
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Intelixencia competitiva
“Proceso organizado e sistemático de análise, interpretación e comunicación 

da información de valor estratéxico, que se transmite aos responsables da 
toma de decisións na organización”

Información de interés para la organización

Vixilancia tecnolóxica
“Proceso organizado, selectivo e sistemático, para 
captar, analizar, difundir e explotar as informacións 
científicas, técnicas, lexislativas, normativas, 
económicas, de mercado, etc. útiles para a 
organización”

Captura Análise

DifusiónExplotación



Vixilancia tecnolóxica…
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• Son CUESTIÓNS EXTERNAS á empresa, a súa
evolución pode afectar de modo crítico á
competitividade da mesma e, polo tanto,
resulta IMPRESCINDIBLE estar ben
informado sobre elos.

Factores críticos de vixilancia

• Os FCVs son INHERENTES a cada actividade,
a estratexia da empresa e varían co tempo.

• Un FCV debe incluír unha batería de
INDICADORES ou feitos observables que
aporten información sobre un cambio ou
evolución de dito FCV.

VIXILANCIA
COMPETITIVA

Competidor actual e 
potencial

VIXILANCIA 
TECNOLÓXICA

Tecnoloxías dispoñibles 
e/ou emerxentes

VIXILANCIA
COMERCIAL
Clientes, mercados e 
provedores

VIXILANCIA 
DO CONTORNO
Socioloxía, política, 
medio ambiente

Ámbitos de la vigilancia



O proceso de innovación…
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Procesos 
operativos



Procesos operativos…

34

VALOR DA I+D+i

XESTIÓN
DE IDEAS 1OPORTUNIDADES

DESENVOLVEMENTO 
DE PROXECTOS

2 3
Identificar oportunidades.

Crear conceptos.

Validar conceptos.
Desarrollar soluciones.

Explotar resultados.

EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS 3



Xestión de ideas…

35

¿CÓMO CREAR CULTURA CREATIVA?

Crear o contorno, por exemplo Crear o canal, por exemplo

 Transformando os problemas en retos que estimulen a
imaxinación,

 Dando tempo para “pensar”,
 Creando momentos de ocio,
 “Mezclando” disciplinas, experiencias e coñecementos,
 Creando espazos de “xogo serio”,
 Permitindo a experimentación, incluso si ésta fracasa,
 “Deslocalizando” reunións,
 Incentivando a participación,
 Salindo da rutina.

 Habilitando un canal permanente para
“depositar” ideas,

 Capturar ideas proactivamente,
 Realizando “talleres” de forma regular

O único risco que corremos é que as cousas segan igual

Utilizar técnicas de creatividad para sacar a las 
personas y a los equipos de su patrón mental o crear 

nuestra propia “caja de herramientas”



Xestión de ideas…
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De donde vienen las ideas? 

As ideas buscan resolver un problema ou atender unha demanda real ou potencial.
Poden xurdir como:

Propostas para a mellora substancial de os produtos ou procesos promovidos por un área técnica ou de
produción.

Propostas para a mellora substancial ou nova iniciativa de desenvolvemento de produto da función de negocio.

Formación de un gran proxecto a partires de proxectos de menor dimensión.

Demandas, expectativas e propostas de colaboración, de algún cliente.

Esixencias de mercado e / ou competencia.

Ou algunhas veces veñen impulsadas por novos coñecementos xerados por a investigación científica.



Xestión de ideas…
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Da idea ao proxecto 

As técnicas de creatividade son métodos que permiten o
entrenamento creativo. Implican determinadas accións que en xeral,
son mais importantes que a técnica en sí misma, e que sirven como
estímulo.

Idea 1 Idea 4

Idea 2 Idea 3

Poñer en práctica as técnicas de creatividade axuda a xerar novas ideas dentro da organización, promovendo a
habilidade para abandonar as vías estructuradas e as maneiras de pensar habituais para chegar a que unha idea
permita solucionar un problema determinado.



Xestión de ideas…
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¿Qué é?
Técnica de xeración que consiste en buscar a persoas
externas ao obxectivo creativo para producir ideas. Ten
maior utilidade en obxectivos creativos pouco técnicos
e non estruturados, especialmente cando parece que
non xurden ideas.
Beneficios que aporta
Axuda a xerar ideas creativas introducindo unha mente
"non condicionada” que poida ter ideas "frescas",
limpas e puras con perspectiva diferente.

Aplicación da técnica
1. Describe o obxectivo creativo por escrito.
2. Presenta o obxectivo a persoas que non teñen ninguna ou
pouca relación con él (familia, amigos ou veciños). Consultar a
persoas alleas de distintas idades, xénero, que procedan de
ambientes culturais diversos. Cantas mais perspetivas, mellor.

Técnica OLLOS LIMPOS



Xestión de ideas…
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¿Qué é?
Representar ideas de forma gráfica, a través de un
diagrama con debuxos e cores.
Beneficios que aporta
Facilitar a compresión sobre un tema e a forma en que
o individuo a interpreta. Mostran relacións e
interconexións entre ideas e conceptos que parten
dun nodo central.

Aplicación da técnica
1. Cando se necesitan ordenar múltiples ideas sobre un tema.
2. Cando se require observar con facilidade a xerarquía e as
conexións existentes entre ideas de maneira gráfica.
3. Para interpretar e comprender mellor un tema complexo.

Técnica MAPA MENTAL



Xestión de ideas…
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Avaliación de ideas

Fontes para o Desenvolvemento de Ideas

VIXILANCIA ESTRATÉXICA CREATIVIDADE INTERNA OBXECTIVOS ESPECÍFICOSMARCOS DE COLABORACIÓN

IDEAS

“Pool de ideas da organización”

IDEA 1 IDEA 2 IDEA nIDEA i Ideas “recicladas”

NECESIDADE DE INNOVAR
(Necesidade de ideas)

Valoración en torno a criterios definidos

Cercanía ao
mercado

Aliñamento
estratéxico

Disponibilidade de 
recursos Oportunidade Viabilidade

técnica

Necesidade

Valoración 
de ideas

“Idea en 
Barbecho”

IDEA APROBADA

(Germen de proyectos de innovación)

“Idea 
descartada”

Non é 
posible

Non é o 
momento

Tras o proceso de creatividade, esas ideas deben ser
avaliadas obxectivamente de acordo con criterios de cada
organización para determinar cales darán lugar a proxectos
de interese.



Xestión de ideas…
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Avaliación de ideas. Criterios de selección

VIABILIDADE FINANCEIRA

1. Dificultad para autofinanciar el proyecto o para acceder a financiación
externa

2. Elevada probabilidad de cofinanciar el proyecto

3. Certeza de consecución de cofinanciación del proyecto

VIABILIDADE TÉCNICA

1. Non está claro cómo podería executarse o proxecto

2. O proxecto é viable, pero implica riscos importantes

3. A idea é viable, e realizáronse proxectos similares

NOVIDADES DA IDEA

1. A idea non é novidosa ou non se poñe de manifesto

2. A idea es novidosa a nivel nacional

3. Presenta novidades a nivel internacional

APLICABILIDADE

1. Sólo aplicable a liñas de negocio con baixo interese

2. Aplicable a liñas de negocio consolidadas e/ou interesantes a longo prazo

3. Aplicable a liñas gran potencial estratéxico/comercial

EXISTENCIA DE SOCIOS ESTRATÉXICOS

1. Non existen e non son necesarios

2. Afianza colaboracións interesantes

3. Posibilidade de establecer colaboracións novas e/ou de maior
importancia/potencial estratéxico
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Proxecto

Proceso único que consiste nun conxunto de
actividades coordinadas e controladas, con datas de
inicio e finalización, emprendido para acadar un
obxectivo, segundo requisitos específicos, que
constitúen compromiso de prazos, custos e recursos.

Inicio Fin

Act 1

Act 3

Act 2 Act 5

Act 4

Proceso ou actividade de rutina

Secuencia de actividades mutuamente
interrelacionadas ou que interactúan, e
que transforman insumos en resultados.

Entradas SaídasAct 1 Act2 Act 3

Desenvolvemento de proxectos de innovación…



Desenvolvemento de proxectos de innovación…
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Apertura do proxecto de 
I+D+i

• Quén e cómo se abre e
planifica un proxecto.

• Documentación mínima
asociada ao “Plan de
Proxecto”.

Execución, seguemento e 
control do proxecto

• Execución, seguimento e 
control do proxecto.

• Comprobación de grado de 
avance fronte ao planificado.

• Rexistro e arquivo de 
documentos e resultados do 
proxecto.

• Rexistro e xestión de 
desviacións e cambios.

• Informes de grado de avance.

• Xestión da confidencialidade do 
proxecto.

Peche do proxecto

Quén.

Cómo.

Fases dun proxecto de I+D+i



Desenvolvemento de proxectos de innovación…
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Formalización dun proxecto de I+D+i

Memoria

Obxectivos e pranteamento
para alcanzalos.

Innovación e novidade do 
proxecto.

Estudo do estado de arte.

Avances científicos e/ou técnicos 
que propon o proxecto.

Protección da
propiedade dos resultados.

Lexislación e outras regulacións.

Planificación

Fases, tarefas e as súas 
interaccións.

Identificación e xestión de 
Riscos e puntos críticos.

Estrutura organizativa e 
persoal.

Control do programa de 
traballo.

Orzamento

Recursos asignados ao
proxecto.

Estimación de custos.

Identificación do produto ou 
proceso.

Mercado potencial.

Explotación económica.

1 2 3 4Plan de explotación de 
resultados



Desenvolvemento de proxectos de innovación…
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Algúns tipos de proxectos de I+D+i 3
Proxectos de investigación

Investigación fundamental ou básica
Investigación industrial ou aplicada

Proxectos de desenvolvemento tecnolóxico ou precompetitivo

Proxectos de demostración tecnolóxica

Proxectos de innovación tecnolóxica

I

D

IT
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Niveis de madurez tecnolóxica-Technology Readiness Levels (TRLs)
Os TRLs se utilizan para delimitar o grado de madurez de unha tecnoloxía:

TRL 1 – Principios básicos estudiados

TRL 2 – Concepto tecnolóxico formulado

TRL 3 – Proba de concepto experimental

TRL 4 – Tecnoloxía validada no laboratorio

TRL 5 – Tecnoloxía validada nun entorno relevante

TRL 6 – Tecnoloxía demostrada nun entorno relevante 

TRL 7 – Demostración de prototipo en entorno operacional

TRL 8 – Sistema completo e cualificado

TRL 9 – Sistema real probado nun entorno operacional

Coñecer o TRL de unha tecnoloxía ou de os
resultados esperados de un proxecto
equivale a saber onde se sitúa este, dentro
do espectro da I+D+i.

I

D

IT
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Documentar un proxecto de I+D+i
MEMORIA TÉCNICO-ECONÓMICA:

Documento que especifica o necesario para alcanzar os obxectivos.
Tarefas, resultados esperados e prazos.
Recursos e custos.
Control do proxecto e beneficios esperados.

CONTIDO da MEMORIA:
O guión dos contidos do proxecto se rige por:

Criterios propios - criterio da empresa.
Guión da Norma UNE 166001: 2006: “Requisitos de un proyecto de I+D+i” - reconocido por as entidades certificadoras 
acreditadas por ENAC.
Guión das convocatorias públicas de axudas –si el proxecto se presento a alguna de elas.



Explotación de resultados…
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Para que unha innovación se considere de éxito, debería producir un retorno para a organización ben a través da
introdución de resultados no mercado ou ben a través de unha mellora interna de procesos.

Para introducir un produto, proceso ou servizo innovador no mercado, a organización debe ter en conta aspectos como:

Identificar o contorno de propiedade intelectual e industrial nos mercados de destino;

Desenvolver o plan de marketing e vendas;

Asegurar que se dispón de fondos e de recursos organizativos para a introducción no mercado, a
expansión ou para a implantación do novo proceso;

Establecer a producción, a cadena de suministro, a atención ao cliente, os mecanismos para coñecer o
seu grado de aceptación e a formación dos axentes involucrados, segundo sexa necesario.



Conclusións…
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A implementación de unha cultura de innovación na organización permitirá:

 Tomar decisións estratéxicas, ter clara a visión e estratexia de innovación, acelerar a xestión do
cambio, a incorporación de tecnoloxías de crecemento e a competitividade.

 Identificar oportunidades de negocio, vixiar o contorno, coñecer os competidores, as tendencias, e 
manterse informado para a toma de decisión.

 Liderar un portfolio de innovación, facendo uso das ferramentas de I+D+i, fomentando a creatividade
e a planificación e xestión de proxectos de I+D+i que permitan lanzar ao mercado novos produtos ou
servizos innovadores ou mellorar os existentes.

 Reestruturar a organización, asignar roles e responsabilidades de I+D+i, para dar resposta as
necesidades dos clientes e o mercado.



http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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