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1  Itinerario do emprendedor 

Unha boa idea de negocio pode dar lugar ao desenvolvemento dunha iniciativa empresarial. 

Así e todo, antes de iniciar a posta en marcha da empresa é imprescindible que analicemos 

detidamente si a nosa idea supón efectivamente unha oportunidade de negocio e se cumpre as 

condicións necesarias para o desenvolvemento dun proxecto empresarial. 

O gráfico 26 mostranos as etapas que debe seguir o emprendedor dende que xurde a idea ata a 

decisión da posta en marcha da mesma. 

A idea por si soa non é nada, non é verdade que unha boa idea sexa sinónimo dun bo negocio, 

nen sequera podemos asegurar que o primeiro en ter a idea conte cunha vantaxe comparativa. 

É imprescindible que a idea responda a unha necesidade efectiva do mercado, isto é unha 

maneira de decir que o producto ou servizo que queremos ofrecer vai ter demanda suficiente. 

A idea de negocio haberá que madurala, determinar con precisión que imos vender, estudar o 

mercado ao que se dirixe tanto cualitativa como cuantitativamente, facer previsións sobre o 

futuro do mercado, determinar os recursos necesarios para levar adiante a idea e estudar a 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cando a idea esté o sucientemente definida haberá que avaliala. Avaliar unha idea consiste en 

realizar un primeiro análise de viabilidade da mesma. Como acabamos de decir a primeira 

condición da viabilidade é que exista unha demanda suficiente e que sexamos capaces de 

satisfacer as necesidades desta demanda ofrecendo un producto ou servizo a un precio 

competitivo tendo como referencia ás empresas que compiten coa nosa. Tamén debemos 

valorar se somos capaces de conseguir os recursos técnicos, humanos e financeiros necesarios 

para chegar ao mercado e se temos a capacidade emprendedora suficiente para liderar o 

proxecto. 
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Gráfico . O itinerario do emprendedor 
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O proceso de maduración-avaliación da idea é retroalimentado, atopamos dificultades que 

temos que ir subsanando e introducindo melloras na idea. No caso de que atopemos 

dificultades na idea que non podemos superar teremos que desbotar a idea e buscar outra 

oportunidade de negocio. 

Cando atopemos unha idea que pasa o filtro da avaliación da mesma, poderemos pasar ao paso 

seguinte que é o deseño do Plan de Empresa. Este plan de empresa é a planificación detallada 

do noso proxecto e paso previo imprescindible para a posta en marcha. 

É moi importanre recordar que planificar supón adiantarse aos problemas, fixar obxectivos e 

determinar as estratexias para alcanzalos. En todo proxecto emprendedor existe risco e 

incertidume, e a planificación é o único xeito de controlar este risco. 

 

 

2  Fontes de ideas 

Non debemos magnifica-la importancia da idea de negocio. Existen moitas e moi boas ideas, 

pero o verdadeiramente importante é saber converter esa idea nun proxecto empresarial viable. 

A idea non é un fin en si mesma, é un medio para conseguir un fin.  

A idea en si mesma non fai unha empresa, é un punto importante e imprescindible, pero non 

perda-lo tempo buscando a idea do século, porque unha idea só ten valor cando somos quen de 

convertela nunha idea de negocio innovadora e acorde coas necesidades do mercado. 

 
As ideas de negocio pódensenos ocurrir por casualidade, pola influencia do contorno próximo 

(familiares, amigos, vecinos), pola experiencia laboral como empregados, por viaxes a outros 

lugares ou por combinación de algunha destas fontes. Pero o emprendedor non debe deixar 

que o azar lle presente unha idea, senón que debe buscala con método. 

 
A metodoloxía para a busca dunha idea innovadora debería basarse nos seguintes principios 

básicos: 

 Ser fruto dunha busca organizada e sistemática. A calidade da idea mellorará se é o 

resultado de consultar e contrastar máis dunha fonte. 

 Debemos realizar una actividade que nos guste, que nos motive. As persoas dan o 

mellor de sí mesmas cando realizan algo que lles apasiona. 

 Converter a idea xenérica nunha oportunidade, que se concretará nun concepto de 

negocio ben concreto e definido. 

 A idea debe ser simple e centrada, e que se poida iniciar a pequena escala. 
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Existen moitas clasificacións das fontes de ideas, pero imos utilizar a seguinte: 

Ideas que aparecen por cambios económicos sociais e culturais10. 

Cambio Oportunidades de negocio 

 Maiores ingresos persoais Roupa, accesorios, calzado 
Ordenadores e outros equipos electrónicos 
Climatización 
Restaurantes e ocio 

 Maior nivel educativo Productos de gourmet 
Formación 
Afición pola arte 
Bancos de datos 

 Estilo de vida Ocio 
Centros deportivos 
Turismo 
Tendas especializadas 
Formación en actividades artísticas 
Servizos aos que viven sós 
Centros de contactos 

 Maior esperanza de vida Xeriatría 
Servizos remotos de vixiancia médica 
Servizos específicos para a terceira idade 
Plans de pensións e de xubilación 

 Maior participación laboral da 

muller 

Garderías 
Servizos domésticos 
Comida rápida 
Servizos de entrega a domicilio 
Comercios con horario especial 
Electrodomésticos máis rápidos 
Coidado de nenos 

 Ecoloxía e medio ambiente Reciclaxe 
Productos ecolóxicos 
Recollida, almacenamento e destrucción de residuos 
Centros de investigación 
Novos materiais 
Formación medioambiental 

 Incremento da inseguridade Empresas de seguridade 
Pechaduras e sistemas de alarma 
Defensa persoal 

 Novas tecnoloxías Novas fontes de enerxía 
Servizos en internet 
Servizos por telefonía móbil 

 Preocupación pola vida sana Productos baixos en calorías 
Tendas en restaurantes especializados 
Bebidas sen alcohol 
Centros de deporte, ximnasios, salas de masaxe, spa 

                                                
10 Creando mi propia empresa. Diputación de Palencia. 
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Ideas que aparecen pola experiencia. 

 Ideas que detecto no meu traballo. A información que adquirimos no traballo son unha 

importante fonte de información. Esta información pode ser suministrada polos 

clientes, proveedores, a competencia. En xeral a experiencia laboral pode darnos 

información bastante precisa do mercado e, polo tanto, pode axudarnos a detectar as 

oportunidades que nel existen. 

 Ideas que detecto pola miña formación académica. Se, por exemplo, teño estudos 

relacionados coa electricidade será bastante probable que me fixe neste sector de 

actividade. 

 Ideas que detecto polas miñas afeccións. Poden ser ideas relacionadas coa música, os 

deportes, a fotografía, o automóvil, as motos etc. 

 Ideas que detecto pola miña experiencia como consumidor. Ser consumidores 

permiteme valorar os productos e servizos que recibo, e polo tanto, comparar o que 

recibo e o que me gustaría recibir. Cando o grupo de consumidores insatisfeitos co 

servizo que reciben é suficientemente amplio, aparece unha oportunidade de negocio. 

 

Ideas que aparecen nos bancos de ideas. 

Algúns exemplos de bancos de ideas son: 

 Banco de proxectos de BIC Galicia.  
http://www.bicgalicia.es  

 

 Oportunidades de negocio de BIC Galicia  
http://www.bicgalicia.es  
 

 Revista emprendedores: ideas de negocio 
www.emprendedores.es 
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3  Maduración de ideas 

 

Xa dixemos antes que unha idea só ten valor cando somos quen de convertela nunha idea de 

negocio innovadora e acorde coas necesidades do mercado. 

Ao principio a idea pode ser algo moi simple, compre dotala de consistencia para convertela 

nunha idea empresarial. Este traballo de definición e concreción é o que chamamos 

maduración da idea. 

Existen diversas metodoloxías para realizar a maduración, imos utilizar un método sinxelo11 

que consiste en respostar ás seguintes cuestións: 

 

¿Que imos vender? 

Non se trata tanto de determinar que tipo de producto ou servizo imos vender, como definir o 

concepto de producto. 

Para definir o producto non hai que centrarse no producto en si mesmo, senón nas necesidades 

do consumidor. O producto debe servir para cubrir as necesidades que ten o mercado. De nada 

sirve ofrecer un producto que nos creemos excepcional se o mercado non o demanda. 

Para chegar á a entender o concepto de producto en toda a súa extensión debemos distinguir 

entre: 

 Producto formal, que está formado polo producto básico, os beneficios básicos que 

reporta, a súa función básica, máis outros aspectos externos tales como a forma, a marca, 

o envase, o etiquetado, as instalacións e locais, a identidade corporativa da empresa etc. 

 Producto ampliado ou aumentado, que contempla aspectos engadidos como o servizo 

postvenda, a garantía, o mantemento, prazo de entrega ou a financiación. 

O que ten que quedar craro e que o producto ou servizo que queremos vender é moito máis 

que o tanxible, moi ao contrario a definición do producto é unha importante ferramenta de 

marketing que temos que utilizar para diferenciarnos da competencia e chegar a un 

determinado segmento do mercado no que están os nosos clientes. 

A búsqueda da diferenciación é moi importante no futuro da empresa. Toda a empresa quere 

ser percibida como única nos productos, nos servicios, na atención ó cliente. Ser percibido de 

maneira diferente asegura un lugar no mercado. 

                                                
11 Adaptación do libro: “A creación de empresas. Materiais de apoio á creación de empresas no ámbito da 
formación profesional específica”. Xunta de Galicia. 2005 
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Un bo xeito de traballar sobre a definición do producto é determinar a súa “balanza de valor”. 

Todo producto ou servizo ten un valor para o cliente, e o comprador adquirirá aquel producto 

que teña máis valor para el. 

Para valorar o producto hai que poñerse no lugar do cliente e respostar as seguintes preguntas: 

- ¿Que beneficios e satisfacións aporta a compra do producto ou servizo? 

- ¿Que aspectos ou atributos do producto aporta maiores beneficios e satisfacións? 

- ¿Qué molestias, inconvenientes e custos supón a compra do producto? 

- ¿Que aspectos ou atributos do producto supoñen maiores molestias, inconvenientes e 

custos? 

- ¿Comparando os factores positivos e negativos, cal é o valor do producto?. A resposta a 

esta ultima pregunta non é un valor numérico senón a percepción do cliente e a 

comparación coa competencia. 

As nosas actuacións para a definición do producto deben ir encamiñadas en aumentar o valor 

para o cliente. Este, compara vantaxes e inconvenientes, e compra o producto que para el ten 

maior valor. Por suposto debemos tamén definir craramente quenes son os nosos clientes, 

porque segmentos de mercado diferentes farán valoracións diferentes do producto. 

Por exemplo, podemos decidir facer a compra nun determinado supermercado por 

comodidade, porque é amplio, luminoso, ben organizado, sin colas de espera e con bo 

aparcamento. Outras persoas poden decidirse por outro establecemento que non ofreza as 

mesmas comodidades pero ten mellores precios. No primeiro caso os clientes valoran a 

comodidade e no segundo os prezos. Por suposto, os clientes que valoran máis a comodidade 

terán, en xeral, un maior nivel de renda. 

No apartado seguinte imos definir quenos son os nosos clientes. 

 

 

¿A quen llo imos vender? 

Ser capaces de definir con claridade o perfil dos nosos clientes permitiranos adaptar mellor o 

producto as súas necesidades. Se pretendemos vender un mesmo producto a clientes moi 

diferentes correremos o risco de non satisfacer as necesidades de ningún deles.  

Esto é o que chamamos segmentación do mercado, temos que estudar os diferentes segmentos 

de mercado e decidir cal vai ser o noso mercado obxectivo. 

Como dixemos no apartado anterior, seleccionar o mercado obxectivo vainos facilitar o 

proceso de definición do producto que satisface as súas necesidades. 
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Para segmentar o mercado e seleccionar os nosos clientes obxectivo deberemos realizar unha 

investigación que nos permita respostar a estas preguntas: 

 

- ¿Quen integra o proceso de compra? 
E ocasións a persoa que compra o producto non é a mesma que o utiliza ou a que 
decide a compra. Por exemplo, un videoxogo é comprado e pagado polos adultos pero 
o uso e a decisión de compra é dos nenos. 

- ¿Idade? 

- ¿Sexo? 

- ¿Xeito de vida? 

- ¿Hábitos no tempo de lecer, no traballo, na alimentación etc.? 

- ¿Necesidades e desexos? 

- ¿Poder adquisitivo? 

- ¿Nivel educativo? 

- ¿Qué riscos percibe na utilización do producto? 

- ¿Ten fidelidade á marca e/ou ao producto? 

- ¿Cal é o motivo que o leva a comprar? 

En ocasións os nosos clientes poden ser empresas en lugar de consumidores domésticos. Neste 

caso deberemos averiguar tamén: 

- ¿Cómo é o proceso de compra? 

- ¿Cal é o tamaño da empresa? 

- ¿Cal é o tamaño da compra? 

- ¿Qué criterios utiliza para valorar aos productos? 

 

Despois de respostar  a estas preguntas estaremos en situación de definir ao noso cliente 

obxectivo. Por suposto, dependendo da idea de negocio que estemos a desenvolver, 

poderemos prescindir dalgunhas destas cuestións e sen embargo teremos que indagar con 

maior detalle en algunha outra. As preguntas que aquí se formulan non son máis que unha 

guía xeral que o emprendedor terá que adecuar ao desenvolvemento da súa idea.  

Para a realización deste pequeño estudo será necesaria a consulta de diversas fontes de datos, 

como institutos de estadística, organismos sectoriales, cámaras de comercio, bancos de datos 

etc.., Tamén teremos que observar á competencia e preguntar aos consumidores. 
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¿Cómo o imos vender? 

Para definir como imos vender o producto necesitaremos respostar a: 

- ¿Necesita empaquetado e/ou envasado? 

- O producto vendese individualmente ou conxuntamente con outros productos? 

- ¿A que prezos imos vender? 

- ¿Cobrase ao contado ou vaise financiar a compra? 

- ¿Qué promoción e/ou publicidade imos realizar para dalo a coñecer? 

 

¿Onde o imos vender? 

O producto ou servizo podemos vendelo nun establecemento propio, no domicilio do cliente, 

en grandes superficies etc. Teremos que determinar, no seu caso, a importancia da ubicación 

do centro de venda e cal vai ser o proceso de distribución. 

En definitiva, teremos que dar resposta ás seguintes preguntas: 

- ¿En que lugar ou lugares imos vender o producto? 

- ¿Qué criterios se siguen para a lección dos lugares de venda? 

- ¿Existen alternativas para vender o producto? 

- ¿Cómo vai ser o proceso loxístico de distribución? 

 

 

4  Análise DAFO 

 

Unha ferramenta que resulta de gran utilidade para chegar a madurar unha idea de negocio é o 

análise DAFO (acrónimo de Debilidades, Amenazas, Fortalezas e Oportunidades). 

O DAFO fai referencia tanto áanálise interna da empresa como á análise do entorno. 

A análise interna estudia as debilidades e fortalezas da empresa: 

Os puntos débiles ou Debilidades dunha empresa son aqueles aspectos que suponen unha 

desvantaxe comparativa frente a empresas competidoras. 

As amenazas, son situacións do contorno que se non se afrontan, poden situar á empresa en 

peor situación competitiva. 

Os puntos fortes ou Fortalezas dunha empresa son aqueles aspectos da mesma que supoñen 

unha vantaxe comparativa frente a empresas competidoras. 
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A anáise do entorno estudia as oportunidades e amenazas: 

As Oportunidades son situacións do contorno que podemos aproveitar para mellorar a 

situación competitiva da empresa. 

O análise DAFO ten como obxectivo determinar a situación competitiva da empresa para, a 

partir desta situación, potenciar as Fortalezas e Oportunidades e tratar de contrarrestar as 

Debilidades e as Amenazas. 

A análise DAFO resumese nunha táboa como aseguinte 

 

Debilidades (a empresa) Amenazas(o contorno) 

 

 

 

 

Fortalezas (a empresa) Oportunidades (o controno) 

 

 

 

 

 

A análise desta táboa permotenos tomar decisión sobre as estratexias que debemos seguir para 

potenciar aquilo que nos favorece e enfrentarse a aquiulo que pode perxudicarnos. 

 

O resultado final da maduración da idea podería resumirse nun informe que non ocupe mais 

de dúas  páxinas e no que quede clara a resposta ás preguntas básicas: 

1. ¿Qué imos vender? 

2. ¿A quen llo imos vender? 

3. ¿Cómo o imos vender? 

4. ¿Onde o imos vender? 

5. Matriz DAFO 
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5  Avaliación de ideas 

Imos utilizar un sistema de avaliación12 que consiste en ponderar unha serie de factores 

agrupados en grupos. Cada un dos grupos de factores puntuase  de 1 a 6, de menos favorable a 

máis favorable. Hai grupos de factores que puntuan en orde inverso, este é o caso dos factores 

que supoñen un custo, un risco ou unha dificultade. Neste caso a puntuación irá dende 1 moito 

risco, custo ou dificultade ata 6 ausencia de risco, custo ou dificultade. Este grupos de factores 

que puntúan en orde inverso aparecen marcados con asterisco (*) na táboa de factores. 

Despois de puntuar cada factor calcularemos a puntuación do grupo dividindo a suma das 

puntuacións dos factores entre o número deles.  

Este sistema permitenos descubrir rápidamente os grupos de factores máis desalentadores (os 

máis próximos a 1), e os grupos de factores máis motivadores (os máis próximos a 6).  

Os grupos cunha puntuación máis baixa serán aqueles nos que máis temos que traballar, si é 

posible, para poder levar adiante a idea emprendedora.  

Non é posible determinar que nivel de puntuación é recomendable para decidir levar adiante o 

proxecto, só é un cadro resumen para axudarnos a tomar a decisión. Decisión que debe basarse 

nas grandes dificultades e nas grandes oportunidades que nos vai a mostrar o cadro resumen. 

 

Grupos Factores 

1. Interese do mercado 
 

Valorase de 1 a 6 de menos interese 

a mais interese 

Tamaño do mercado 
Taxa de crecemento 
Custo de entrada 
Riscos de substitución 
Rendabilidade do sector 
Estabilidade do mercado 
Capacidade de adaptación a cambios no mercado 

2. Grao de innovación 
 

Valorase de 1 a 6 de menos 

innoivación a mais innovación 

Innovación técnica do producto ou servicio 
Innovación do proceso productivo 
Innovación comercial 
Innovación financiera 
Innovación de xestión 

                                                
12 Adaptación do libro: “A creación de empresas. Materiais de apoio á creación de empresas no ámbito da 
formación profesional específica”. Xunta de Galicia. 2005 
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Grupos Factores 

3. Barreiras de entrada * 
 

Valorase de 1 a 6 de mais barreiras 

a menos barreiras 

Dificultade do desenvolvemento do producto ou servicio 
Custo do investimento necesario en activo fixo 
Custo do investimento necesario en circulante 
Custo de introducción no mercado 
Protección legal do producto 
Barreiras tecnolóxicas 

4. Competencia * 
Valorase de 1 a 6 de mais 

competencia a menos competencia 

Grao de competencia 
Risco de imitación do producto 
Risco de entrada de novos competidores 
Vantaxes dos competidores 

5. Influencia do contorno* 
 

Valorase de 1 a 6 de mais 

influencia do contorno a menos 

influencia do contorno 

Sensibilidade á situación económica 
Sensibilidade aos factores técnicos 
Sensibilidade aos cambios normativos e legais 
Sensibilidade aos cambios nos gustos 
Sensibilidade aos cambios demográficos 
Sensibilidade aos cambios culturais 

6. Dispoñibilidade de 

recursos 
 

Valorase de 1 a 6 de mais 

dispoñibilidade de recursos  a 

menos dispoñibilidade de recursos 

Dispoñibilidade de materias primas 
Dispoñibilidade de localización e accesibilidade 
Dispoñibilidade de tecnoloxía 
Dispoñibilidade de man de obra 
Dispoñibilidade de financiamento 
Dispoñibilidade de incentivos (subvencións) 
Dispoñibilidade de facilidades administrativas e de tramitación 

 

 

 


