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INSPIRACIÓN TENDENCIAS

DIAGNÓSTICO COACHING

PLAN DE 
ACTUACIÓN

NETWORKING

NOVOS 
MODELOS DE 

NEGOCIO
APOIO EN 

PROXECTOS

O plan estratéxico define a

prioridade de aportar valor aos

socios e buscar un maior impacto

dos servizos e proxectos do

Clusaga nas ámbitos identificados

como máis relevantes.

A atención da diversidade das

entidades asociadas obriga a

combinar nos diversos campos de

actuación actividades tractoras,

nas que o clúster actúe á

vangarda do sector, con outras

de menor alcance e máis

adaptadas a empresas de menor

tamaño.

Esta dicotomía debería favorecer

a mobilización das entidades

asociadas ao Clusaga, con

especial interese nas dinámicas

ligadas á sustentabilidade e a

dixitalización.
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Insights
Servizo de intelixencia competitiva e análise 
de produtos e tendencias de consumo

insights@clusaga.org

881 55 60 62

Contacto



O sector de alimentos e bebidas

é un mercado complexo que

evoluciona rapidamente, polo

que coñecer as novidades, os

novos ingredientes e tecnoloxías

ou as tendencias de consumo,

permite ás empresas mellorar a

súa competitividade e establecer

unha estratexia axeitada.

O servizo Insights extrae e interpreta

información axustada ás necesidades do

cliente por medio dun sistema de vixilancia

competitiva que permite obter información do

mercado global de alimentos e bebidas, en

función da tipoloxía de produtos, estratexias ou

mercados de interese.

Esta información permite ás empresas

identificar elementos do entorno competitivo

que inflúen no desenvolvemento da empresa,

tomar decisións estratéxicas na innovación ou

na comercialización, e detectar novas

oportunidades de negocio.
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Analizar os 
drivers de cada 

categoría
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Modalidade 1| Análise de novos produtos

Modalidade 2 | Análise do consumidor

Modalidade 3 | Análise de ingredientes 
innovadores e lexislación

Rastrexar novos produtos e as súas

características, incluíndo categorías e evolución,

competencia e provedores en máis de 90 países.

Análise do comportamento do consumidor e das

tendencias de consumo.

Análise de ingredientes innovadores, lexislación

aplicable, declaracións de saúde e información

ao consumidor.

Custo 200-1.000€

Custo 200-1.000€

Custo 1.000-3.000€

Rastrexar os 
novos produtos 

do mercado

Identificar novos 
ingredientes, 
provedores e 

formatos

Coñecer a 
lexislación 

vixente

Descubrir as 
tendencias do 

consumidor

Inspirar a 
innovación

Entender o 
comportamento 
de compra do 

consumidor

Entender a 
evolución do 

mercado
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Modalidade 1| Análise de novos 

produtos

Modalidade 2 | Análise do consumidor

Análise dos datos da evolución de mercado, categorías

principais, posicionamento da competencia, declaracións

de saúde, ingredientes e sabores, rango de prezos, marcas,

provedores, e análise de produtos e envases.

Estudo en base a técnicas de recolección da

investigación de mercado cualitativa: Observación

directa e entrevistas tanto individuais coma grupais e

cuantitativas mediante enquisas.

Análise de neuromarketing das motivacións nun entorno

de compra (marketlab) mediante tecnoloxía eyetracking.

Modalidade 3 | Análise de ingredientes 

innovadores e lexislación

Busca en bases de datos de ingredientes e detallada

revisión bibliográfica, así como revisión lexislativa

específica aplicable en declaracións de saúde e

información ao consumidor.

METODOLOXÍA



Exporta
Programa de apoio á internacionalización 

empresarial e ecommerce

international@clusaga.org

881 55 60 62

Contacto



A internacionalización é un dos

elementos clave para garantir o

crecemento e as perspectivas de

futuro das organizacións. Por esta

razón, hoxe en día, o acceso aos

mercados internacionais constitúe

unha prioridade estratéxica das

empresas.

O servizo exporta realiza unha análise sobre o

potencial de internacionalización da empresa

e detecta oportunidades nos mercados –tanto

offline como online– mediante a extracción e

interpretación de información adaptada ás

necesidades do cliente.

O obxectivo é ofrecer un servizo profesional e

individualizado para dotar ás empresas de

ferramentas que lles faciliten a toma de

decisións na adopción de medidas que

incrementen a súa competitividade nos

mercados exteriores.
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FASES E MODALIDADES

Modalidade A| Plan de internacionalización

Modalidade B| Estratexia ecommerce

Modalidade C| Estudo sectorial de mercado

Fase 2 | Intelixencia de mercados e plan 
de internacionalización

Fase 3 | Programa de coaching

A través dun cuestionario estándar para avaliar o

potencial de internacionalización da empresa nos

mercados obxectivo.

Elaboración de informes sectoriais de mercado

e/ou a definición dunha estratexia internacional

completa.

Recomendacións enfocadas a cada mercado

obxectivo co apoio de expertos para a súa

implementación dacordo ao plan definido e
identificación de posibles socios comerciais.

Custo Por determinar

Custo 200-500€

Custo 7.500-3.500€

Diagnóstico de 
potencial de 

internacionalización

Selección de 
mercados 

internacionais

Análise dos 
mercados

Marketing 
dixital 

internacional

Consultoría
personalizada

Identificación de 
posibles socios 

comerciais
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Fase 1| Diagnóstico de internacionalización
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METODOLOXÍA

Fase 1| Diagnóstico de internacionalización

Fase 2| Intelixencia de mercados e plan

de internacionalización

• Informe de diagnóstico do potencial de internacionalización 

da empresa nos mercados obxectivo

Fase 3| Programa de coaching

• Recomendacións enfocadas a cada mercado obxectivo e

tendo en conta os resultados do diagnóstico inicial

• Elaboración de listaxes de posibles socios comerciais

(importadores, distribuidores, axentes, etc)

• Selección de mercados exteriores e caracterización dos

mesmos

• Análise das vías de entrada ao mercado

• Selección do portfolio de produtos que se van a

comercializar por tendencias, vantaxes competitivas e

adaptacións a realizar para os mercados elixidos

• Estudo da competencia e casos de éxito



Circulariza
Servizo de apoio á mellora da 

sustentabilidade e adaptación á 

economía circular

circular@clusaga.org

881 04 36 87

Contacto



O servizo de Sustentabilidade e

Economía Circular proporciona ás

empresas os medios necesarios

para garantir o crecemento

sustentable ao longo do tempo e

a adaptación ás novas esixencias

normativas, sociais e ambientais.

O servizo circulariza ten o obxectivo de levar a

cabo o impulso da sustentabilidade nas

empresas socias, así como incorporalas á

Economía Circular e á Bioeconomía por medio

de avaliacións, plans e accións feitos a

medida, que permitan unha adaptación

integral ás novas esixencias.
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Perfilar novas 
oportunidades

Circularización
dos modelos 
de negocio

Adaptación ás 
esixencias do 
consumidor

Cumprimento 
da normativa

Concienciación 
integral do 

persoal

Desenvolvemento 
de sinerxías

Modalidade 1| Plan de acción de 
sustentabilidade

Modalidade 2 | Plan de acción circular

Modalidade 4 | Piloto de circularización
do modelo de negocio  

Elaboración de plans de acción por expertos nas

distintas áreas de actuación que se determinen na
avaliación para a súa posterior implementación.

Custo segundo modalidade dende 3.200€

Modalidade 3 | Ecodeseño para a 
circularidade

Modalidade 5| Circularidade a medida

16

A través dun cuestionario específico que permite

identificar áreas e unha serie de recomendacións

de mellora no desempeño en sustentabilidade.

Custo 300-700€

Fase 1|Diagnóstico, identificación de 
oportunidades e recomendacións

Fase 2|Plan de acción e coaching
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Fase 1|Diagnóstico, oportunidades e 

priorización

Fase 2|Plan de acción e coaching

• Comprobación de sustentabilidade / circularidade

• Avaliación da situación específica das pemes: etapa

de transición verde, retos e necesidades

• Consellos feitos á medida

Segundo a modalidade:

• Elaboración dun plan de acción para a transición

verde que incluirá a identificación de obxectivos e

accións, métricas de seguemento, recursos e

cronograma

• Elaboración dun plan de acción para a transformación

circular que incluirá, un diagnóstico inicial de

circularidade e a elaboración dun plan de acción e

cadro de mando

• Análise de ciclo de vida (ACV) simplificado, para o

redeseño dun produto aplicando os principios da

circularidade

• Deseño do programa de circularización nunha

área/operación dende a ACV para a optimización dos

fluxos e minimización dos residuos

METODOLOXÍA



Innpulsa
Sevizo de planificación e soporte a 

proxectos de innovación

innovacion@clusaga.org

881 02 38 53

Contacto



Nun mundo globalizado é

necesario que as empresas

innoven para manter a súa

competitividade e obter vantaxe

fronte aos seus competidores,

ofrecendo así produtos ou servizos

que se axusten o mellor posible ás

necesidades dos consumidores.

O servizo Innpulsa inclúe accións de apoio para

pemes alimentarias, desde a realización de

diagnósticos de innovación e de dixitalización

e plans de actuación adaptados, ata o apoio

individualizado segundo as demandas

concretas da empresa.

O obxectivo é contribuír a incrementar o nivel

de innovación das pemes alimentarias socias,

acrecentando así a súa competitividade.
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Diagnóstico de 
innovación ou
dixitalización

Plan de 
actuación

Asesoramento 
para a 

implantación

Establecemento 
de 

colaboracións

Identificación 
de 

convocatorias

Apoio na 
redacción de 

propostas

Fase 1| Diagnóstico de innovación ou do 
estado da dixitalización

Fase 2 | Plan de actuación

Fase 3 | Asesoramento para a implantación

Diagnóstico a través dun cuestionario da situación

da innovación / dixitalización na empresa e informe

personalizado de benchmarking do desempeño

innovador / tecnolóxico e áreas de mellora.

Elaboración dunha folla de ruta cunha serie de

recomendacións de actuación para a empresa,

enfocadas na mellora do desempeño e

capacidades en innovación.

Asesoramento para levar a cabo accións

concretas do plan de actuación en innovación, ou

recomendacións do diagnóstico de innovación

tecnolóxica, incluíndo a planificación dun

proxecto.

Custo A determinar na proposta

Custo 300-500€

Custo 1.000-3.000€
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Fase 1|Diagnóstico de innovación 

Fase 2|Plan de actuación

• Caracterización do perfil de innovación e capacidades 

(especialmente en innovación de produto, proceso, servizo 

e organización)

• Análise do desempeño innovador da empresa

• Diagnóstico do estado da dixitalización

• Definición de recomendacións personalizadas para a

empresa, adaptadas ás súas fortalezas e áreas de mellora

en innovación

Fase 3|Asesoramento para a 

implantación
Colaboración e seguimento para a implantación do plan de

actuación con:

• Identificación ou monitorización e análise de

convocatorias relevantes para a empresa de apoio á

I+D+i e/ou dixitalización

• Identificación e caracterización de posibles socios de I+D+i

ou provedores tecnolóxicos con experiencia contrastada,

segundo os intereses da empresa

• Apoio no contacto inicial con posibles socios para

proxectos de I+D+i ou provedores tecnolóxicos

METODOLOXÍA




