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SOBRE ESTA GUÍA
Este documento recolle unha guía para a elaboración dun plan de negocio para un obradoiro
deshidratado de produtos hortofrutícolas. Esta guía foi deseñada para apoiar as persoas
emprendedoras galegas, que buscan crear oportunidades de xeración de riqueza e emprego
no territorio e en concreto, poñendo en valor a tradición no sector agroalimentario.
O desenvolvemento desta guía ven impulsada polo proxecto Nó Rural (www.norural.gal), unha
iniciativa para o acompañamento da xuventude interesada en coñecer as oportunidades dos
ámbitos rurais para desenvolver o seu proxecto profesional e persoal. Nó Rural traballa para
fomentar o emprendemento e mellorar a empregabilidade, conectando as oportunidades das
áreas rurais e o talento da xuventude, mellorando a coordinación e o traballo en rede pola
permanencia ou retorno do talento. Esta guía foi elaborada por Alén, unha cooperativa
especializada en sustentabilidade e Economía Circular.
A guía desenvólvese como un plan de negocio, onde se realizan unha serie de hipóteses, que a
persoa emprendedora deberá valorar en función das especificidades do seu proxecto (¿en que
froitas e verduras se especializará o negocio?; ¿traballará con excedentes da súa propia
produción ou mercará a provedores a materia prima?; ¿emprende soa no proxecto ou conta
con outras persoas na equipa?; ¿cales son os permisos e trámites necesarios para o proxecto
concreto?).
A premisa básica é que o proxecto, impulsado por unha ou dúas persoas emprendedoras,
consistirá na adquisición, procesado e comercialización de froitas e verduras deshidratadas,
proporcionando tamén servizos de procesado a terceiros.
O alcance desta guía inclúe:
Establecer as bases do plan de negocio para a instalación dunha pequena planta de
deshidratado de produtos hortofrutícolas
Proporcionar as bases de coñecemento do sector de deshidratado de froitas e verduras
Proporcionar unha base de coñecemento técnico para abordar o inicio da produción de
produtos hortofrutícolas deshidratados
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RECOMENDACIÓNS
Existen moitos recursos de acompañamento para persoas emprendedoras, dende guías
detalladas ata apoio personalizado, e moitas organizacións e entidades ofrecen información,
asesoramento e incluso acompañamento, coma por exemplo:
Entidades de referencias en emprendemento no rural, coma GDR 24 – Seitura 22; GDR 23 –
Mariñas-Betanzos; GDR 02 – Terra Chá; GDR 04 – Comarca de Lugo; GDR 10 – A LimiaArnoia; GDR 14 – Baixo Miño; proxecto norural.gal
Recursos públicos do Igape, que inclúen modelos de plans de negocio e unha ferramenta
gratuíta para a planificación económica (Viable 2020)
Entidades de referencia en Economía Social, coma a Rede Eusumo ou EspazoCoop
Iniciativas locais, coma poden ser oficinas de apoio en diferentes concellos, Cámaras de
Comercio, Fundación INCYDE, programas para persoas desempregadas, etc.
Asociacións empresariais como Aje Galicia - Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia
ou ASCEGA - Asociación de Emprendedores de Galicia.
A elaboración dun plan de negocio permitiranos reflexionar, avaliar, definir e planificar os
puntos fundamentais do noso proxecto. Un documento que recolla o plan de negocio e unha
folla de cálculo coa análise económica e financeira son dous elementos básicos, que non
exclúen que encaremos o noso proxecto dunha forma práctica e áxil. Neste sentido, podemos
incluír tamén nesta fase inicial:
Canvas ou lenzo do modelo de negocio. Esta ferramenta esquemática centrada na creación
de valor recolle de forma visual e simplificada os puntos clave do proxecto, representados
como bloques que se interrelacionan entre sí. Pode servir como punto inicial de reflexión e
como documento de referencia para ofrecer unha visión xeral do negocio.
Creación de rede (networking), a partir da asistencia a eventos, participación en programas
de formación ou emprendemento, charlas, mesas redondas, participación en concursos,
etc. onde ademais de poder presentar o noso proxecto poderemos entrar en contacto con
outras persoas emprendedoras e axentes de interese.
Preparación de ferramentas de presentación do proxecto, como poden ser:
Un dossier de presentación visual, que sirva sobre todo de cara á presentación externa
tanto a clientes como a colaboradores, provedores, distribuidores ou fontes de
financiación. Existen ferramentas gratuítas, como Canva, onde poderemos atopar
modelos xa deseñados onde plasmar os puntos máis relevantes.
"Elevator pitch", un discurso breve, impactante e áxil, onde en 30-60 segundos (o que
dura unha viaxe en ascensor) expliquemos o noso proxecto de xeito conciso e
inspirador. Aínda que a súa orixe son as presentacións de startups a potenciais
inversores, este formato pode ser de gran utilidade en ocasións informais e non
planificadas, coma eventos de networking.
Aplicación da filosofía Lean Startup, onde se busca fallar rápido e barato, para mellorar a
noso proxecto sen investir antes moitos recursos. Esta metodoloxía utiliza a validación
directa do modelo cos clientes, a iteración continua (testando as diferentes opcións no
mercado para a toma de decisións áxil) e o desenvolvemento do MVP, o produto mínimo
viable (a proposta con mínima inversión que é dabondo para validar as nosas premisas).
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RESUMO
EX ECUTIVO
O resumo executivo é unha breve descrición dos puntos clave do plan do negocio: a proposta
de valor, a equipa, a clientela e o tamaño do mercado e os datos máis relevantes, que poden
axuntarse de forma esquemática ou como tabla.

Este proxecto consiste no deshidratado de froitas e verduras excedentes de agricultores locais. Baixo unha marca propia,
comercializarase mazá deshidratada como aperitivo, para a súa venda a través de tendas de alimentación e canal HORECA.
Ademais, ofrecerase un servizo de deshidratado para produtores de froitas e verduras que desexen transformar os seus excedentes
en produtos de alto valor engadido e testar novas liñas de negocio desestacionalizadas.
A nosa misión é ofrecer un produto alimentario innovador de alta calidade, baseado en materias primas de calidade e un tratamento
natural, sen aditivos nin conservantes. A nosa visión é a eliminación do desperdicio alimentario, construíndo entre todos un sistema
de alimentación máis sustentable, xusto e resiliente, onde consumidores, produtores e o medio ambiente sexan tidos en conta.
O equipo promotor esta formado por dúas persoas, que serán socias do proxecto. Os seus perfís complementarios, a súa capacitación
en xestión e en manipulación de alimentos, a súa experiencia no sector e a súa consolidada rede de contactos son fundamentais de
cara ao éxito da iniciativa.
O deshidratado permite, eliminando o contido de auga de froitas e verduras, obter un produto compacto, duradeiro e que mantén as
propiedades nutritivas das froitas e verduras. Así, é un produto moi acaído para deportistas, peregrinos, familias e persoas
concienciadas coa alimentación saudable, que serán os consumidores finais.
As mazás deshidratadas comercializaranse en rodiñas, envasadas en bolsas individuais de 40g, en caixas de 10 unidades. Esta liña
de negocio completarase co servizo de deshidratado para agricultores, onde as instalacións e a man de obra poñeranse ao servizo de
produtores locais, optimizando así o uso da capacidade produtiva.
Os clientes serán por unha parte canais de distribución polo miúdo de bolsas de aperitivos saudables, en concreto tendas de
alimentación convencionais, especializadas e canal HORECA (en especial establecementos localizados en diferentes puntos do
Camiño de Santiago) e por outra, produtores locais. A análise de mercado levouse a cabo en base a enquisas, entrevistas e datos
estatísticos.
O obradoiro utilizará fornos de secado de aire quente. O consumo enerxético é un compoñente clave no proxecto, e diferentes
alternativas serán avaliadas para minimizar o impacto. A hixiene, a seguridade alimentaria e a calidade serán aseguradas mediante
un procesado profesional e organizado. As hipóteses de funcionamento do forno son clave para o rendemento do proxecto, polo que
serán testadas e axustadas.
O proxecto establecerase como cooperativa e situarase nunha nave en Vilarmaior, que permitirá contar cun espazo para o obradoiro
e unha pequena oficina para a xestión.
A financiación realizarase a través das aportacións dos socios cooperativistas. A conta de resultados estimada arroxa un beneficio
positivo a partir do terceiro ano, recuperándose a inversión en 6 anos e cun TIR a 10 anos do 23,4%.
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EQUIPA PROMOTORA

A equipa promotora son as persoas emprendedoras que lideran o proxecto. Neste apartado,
identificaranse ás persoas promotoras e recollerase o seu Currículo Vitae, indicando o seu
percorrido académico e profesional e salientando os puntos clave para o proxecto.
Esta reflexión permite identificar as fortalezas e debilidades das persoas emprendedoras que
suporán vantaxes ou retos na execución do proxecto, e definir tamén o grao de compromiso
co proxecto (tempo de dedicación, compatibilización con outras actividades). Neste exemplo,
considerarase que contamos con 2 persoas promotoras.

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia na industria agroalimentaria, en especial
en manipulación de alimentos
Experiencia no cultivo de proximidade
Experiencia nas canles de distribución de
agroalimentación

HISTORIAL ACADÉMICO
Certificación en manipulación de alimentos
Formación en emprendemento, cooperativismo ou
xestión de empresas
Formación en explotacións agrarias

HABILIDADES PERSOAIS
Rede de contactos: produtores locais, canles de
distribución (comercio local, mercados, etc.),
colectivos de consumidores potenciais, etc.
Coñecemento/sensibilidade sobre a protección a
natureza e o desenvolvemento sustentable
Dominio de ferramentas informáticas: ofimática,
email, xestión de webs/ecommerce, redes sociais
Capacidade de traballo e priorización
Adaptación aos cambios
Resiliencia
Creatividade
Habilidades de negociación

COMPROMISO
Nivel de dedicación ao proxecto: dedicación exclusiva
ou compatibilización con outros proxectos,
empregos ou conciliación.
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES
A definición da misión, visión e valores supón unha oportunidade para reflexionar sobre a
esencia do proxecto e para establecer o compás que guiará o negocio.
A misión recolle a actividade fundamental do proxecto, o propósito da empresa. Define o
“que”, podendo incluír o mercado, os clientes, a actividade central ou a definición de éxito.
A visión recolle o “por que”, a nosa aspiración a longo prazo sobre o futuro e o lugar que o
proxecto ocupa nel. Esta imaxe mental leva á acción, e debe ser concisa pero tamén profunda
e inspiradora. É unha boa forma de comezar o noso discurso (“Elevator pitch”), que servirá para
captar a atención e inspirar aos nosos interlocutores (xa sexan clientes, provedores ou
financiadores).
Os valores son 4-8 principios específicos e diferenciadores que definen un marco para a toma
de decisións, unha referencia para decidir que se fai e que non se fai no noso proxecto.

“A nosa misión é ofrecer un produto
gastronómico innovador de alta calidade
valorizando recursos mediante o deshidratado
de produtos hortofrutícolas”

“A nosa visión é eliminar o desperdicio
alimentario de froitas e verduras, impulsando
un sistema de alimentación sustentable, no que
os consumidores atopen produtos nutritivos e
sensoriais, os produtores reciban unha
remuneración xusta e o impacto ambiental
sexa o menor posible”

VALORES
“Os nosos valores son:
Colaboración – Os nosos servizos e produtos establecen unha ligazón entre as necesidades dos nosos agricultores e as
expectativas dos nosos consumidores, facendo da escoita activa e da cooperación parte da nosa operativa diaria.
Posta en valor da natureza – Onde outros ven froitas e verduras de baixo valor engadido, ou incluso residuos que requiren
dunha axeitada xestión, nós vemos un recurso co potencial de converterse nun produto de alto valor engadido. Economía
Circular posta en práctica.
Arraigo no territorio – Somos parte dinamizadora do noso tecido local, xerando riqueza na nosa terra e apostando por
circuítos de proximidade, tecendo ligazóns sólidas con outros proxectos da contorna.
Cultura de aproveitamento – Traemos o século XXI á filosofía dos nosos devanceiros, que atopaban a forma de aproveitar
todo alimento.
Creatividade e innovación – A nosa procura de novas formas de converter froitas e verduras rexeitadas en produtos con alto
valor engadido inclúe o sabor, a historia e o deseño.
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CANVAS
O modelo Canvas ou o lenzo do modelo de negocio é unha ferramenta moi visual e centrada
na creación de valor que pode servir como un primeiro punto de partida na reflexión sobre a
relación entre a idea de negocio e a realidade do mercado.
É unha ferramenta que sirve para aclarar ideas, contrastar hipóteses, pensar con rigor e
profundidade nos aspectos clave, así como fomentar a creatividade.

Problema

Solución

¿A que problema/s estaslle
dando solución? Enumera as
3 frustracións principais do
teu público obxectivo
relacionados co teu campo
de acción.

¿Como vas a resolver este/s
problema/s? Escribe unha
solución para cada
problema.

Alternativas
existentes
¿Como se solucionan hoxe
estes problemas? Pode ser
un competidor directo do
produto/servizo que ofreces
ou das formas existentes que
se usan para solucionar ese
problema.

Métricas clave

Proposta de valor
única
É o beneficio diferencial, a
razón pola que ls clientes van
a interesarse na solución que
plantexas, e non en solucios
semellantes do mercado.
Ten que poder resumirse
nunha frase clara e sinxela
que explique que te fai
especial e como vas a axudar
aos teus clientes a resolver o
seu problema.

¿Como medirás o éxito do
teu produto ou servizo?
Enumera as principais
métricas.

Vantaxe diferencial

Segmentos de clientes

¿Que te separa dos teus
competidores? ¿Que te sitúa
por diante do resto? É
aquelo que te fai estar un
paso por diante dos teus
competidores, e que é moi
difícil ou imposible de copiar
ou imitar. Pode ser un
deseño exclusivo, unha
patente, unha tecnoloxía
específica, etc.

Crea 3-4 tipos de persoas ás
que podes axudar. Visualiza
as persoas que acudirán a ti
para buscar solucións.

Canles

¿Cales son as características
específicas dos teus
primeiros compradores?

¿Como conseguirás
comunicarte cos
consumidores obxectivo?
Marketing directo, redes
sociais, anuncios,
colaboracións... Identifica as
formas eficaces de contactar
con eles.

"Early adopters"

Estructura de custos

Fluxos de ingresos

¿Cales son os custos fixos e variables ao lanzar o teu produto ou servizo? Considera o
custo en cada etapa: creación dun sitio web, contratación de persoas empregadas,
produción, comercialización e distribución aos clientes.

¿Que fontes de ingresos aumentarán os teus fondos? ¿Como vas a xerar ingresos?
Amosa un modelo de prezos para o teu produto ou servizo e inclúe outras fontes de
ingresos, como o aluguer, a subscrición, etc.
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PROPOSTA DE VALOR
A proposta de valor é o "valor xerado" para os clientes. ¿E de que depende? De moitos factores:
que beneficios xeras, como lles fai sentir, como te perciben en comparación con alternativas e
competidores, canto lles custa economicamente, que outros esforzos teñen que facer, etc.
A proposta de valor implica unha definición da actividade da empresa (xeración de valor) e das
fontes de ingresos (captación de valor).

Este proxecto consiste no deshidratado de froitas excedentes de pequenos agricultores, para a comercialización de mazás
deshidratadas para a venda en tendas de alimentación e canal HORECA e coma servizo para agricultores locais.
Ofreceranse por tanto:
- Un produto: Mazás deshidratadas para distribución polo miúdo. As principais características serán calidade (as mazás serán
recollidas no punto óptimo de maduración e procesadas de inmediato; os volumes empacados serán limitados para evitar que o
produto perda propiedades pola humidade), trazabilidade (subministradas por produtores locais que seguen prácticas respectuosas
co medio ambiente) e innovación (esta liña de negocio inicial completarase con outras propostas que dean resposta as necesidades
desta canle).
- Un servizo: Deshidratado de diferentes froitas e verduras para os produtores da zona, ofrecendo non só as instalacións senón
tamén a man de obra cualificada para o correcto procesado. Este servizo permitirá equilibrar a estacionalidade da produción de
mazás desecadas e ofrecerá aos agricultores unha oportunidade de testar novas liñas de negocio, ao tempo que reducen o seu
impacto ambiental.
A creación de valor céntrase en ofrecer unha solución a catro retos clave no sistema agroalimentario:
Alta xeración de desperdicio alimentario. A estratexia europea "Da granxa a mesa" é un dos eixos do Pacto Verde Europeo (a
gran estratexia para unha Unión Europea competitiva e sustentable) e inclúese tamén nos mecanismos de recuperación da crise
da COVID-19. Os nosos sistemas alimentarios necesitan atopar vías innovadoras para o subministro de alimentos saudables e
sustentables, para colaborar na loita contra o cambio climático e asegurar un marco seguro e xusto para os produtores. Estímase
que o desperdicio alimentario supón o 6% das emisións de gases de efecto invernadoiro da UE e que en torno ao 20% dos
alimentos producidos non se consumen. A UE fixou como obxectivo reducir en 50% o desperdicio alimentario na distribución
polo miúdo e no consumo final en 2030.
Alta demanda de produtos nutritivos, naturais e de proximidade. Segundo un estudo de McKinsey e Eurocommerce de
Xaneiro de 2021, os consumidores españois aumentaron en 2021 un 36% a súa intención de enfocarse na alimentación saudable
e un 30% en aumentar o seu gasto en produtos locais cando compran no comercio polo miúdo.
Necesidade dunha remuneración xusta para os pequenos agricultores, moitas veces estacional e con baixo poder de
negociación. A competitividade no sector, a volatilidade nos prezos das materias primas ou os cambios normativos son retos que
afrontan os agricultores, e que poden encararse a través dunha maior produtividade (aumentando o aproveitamento da colleita)
e coa diversificación en diferentes liñas de negocio.
Necesidade de opcións de transformación nun sector tradicional que permitan proporcionar novas vías de comercialización
de productos cunha alta producción e marcada estacionalidade que impiden que cheguen ao consumidor final, aumentando por
unha banda a productividade e rendemento do sector, e por outra, reducindo o desperdicio alimentario.
O deshidratado consiste en eliminar gran parte do contido interno de auga de froitas e verduras frescas mediante o tratamento por
calor artificial (aire previamente quentado, superficies quentes, etc.), é dicir, de xeito artificial ou industrial, de modo que o resultado é
un produto que mantén as súas propiedades nutritivas e organolépticas e que pode ser conservado un período longo de tempo.
Actuando sobre tres parámetros (aire, temperatura, humidade) conséguese reducir o contido de auga por debaixo da cantidade que
necesitan os microorganismos para proliferar. A froita ou verdura desecada pode chegar a reducir o seu peso ata o 10%, cunha alta
concentración de nutrintes e aportación calórica e diminuindo os custos de envasado, manexo, almacenado e transporte.
Esta técnica tradicional, moi extendida no pasado nas zonas rurais, atopa agora nas novas solucións tecnolóxicas e nas necesidades
do mercado unha oportunidade única para colaborar na transición cara unha cultura agroalimentaria máis sustentable e resilente.
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Neste punto, poderemos valorar diferentes alternativas:
¿Queremos especializarnos nun ou varios froitos/verduras específicos?
¿Queremos traballar cun perfil de produto determinado? Por exemplo:
Todo tipo de produtos ou só excedentes de produción que non teñen cabida no
mercado: froitos feos, moi estacionais, con picos de produción, etc.
Produtores que traballen con prácticas sustentables, de agricultura ecolóxica,
biodinámica, que conten con certas certificacións, etc.
Perfil xeográfico dos agricultores: se só queremos traballar con produto local ou temos
máis flexibilidade.
¿Queremos ofrecer o servizo de secado directamente aos agricultores? Se é así,
¿protexeremos de algunha maneira o producido mediante a nosa marca, por exemplo
traballando só con outros froitos e verduras? ¿Ofreceremos unicamente as instalacións ou
tamén a man de obra?
¿Que produto queremos ofrecer ao mercado? ¿Un snack para o consumidor final? ¿Sacos
para tendas de venda a granel? ¿Ingredientes en po para cociñar? ¿Unha mestura de
verduras que sexa rehidratada polo consumidor final como sopa?

A definición das froitas e verduras é clave. Haberá que ter en conta a variedade do propio
produto (ex.: mazá Golden, Gala...), a calidade (1ª, 2ª, 3ª...), os meses de produción e a duración
sen necesidade de refrixeración, e a rendibilidade (porcentaxe de produto deshidratado versus
fresco), xa que determinará os tempos de deshidratado e a calidade final do produto.
Por outro lado cabe considerar que certos produtos teñen mellor acollida no mercado,
mellores características organolépticas ou con maior produción na nosa área. Entre os froitos e
verduras máis comunmente desecados e producidos en Galicia atópanse os seguintes: mazás,
amorodos, peras, kiwis, tomates, cabazas, cebolas, allos, allo porro, grelos, kale, castañas,
cogomelos, algas ou herbas aromáticas e medicinais.
Ademais, os produtos poden ser:
enteiros, en dados, en po ou en copos
destinados a consumidor final (como aperitivo, para uso en ensaladas, como condimento,
etc.) xa sexa en envases individuais ou para a venta a granel, ou para a venda ao por maior
para a produción en barritas enerxéticas, cereais, coctelería, etc.
para uso directo ou con necesidade de rehidratación
secos ou semi-secos (en froitas coma as uvas, con alto contido en azucres que permiten a
súa preservación con niveis de humidade máis altos), ou incluso o secado de zumes
(tomate, remolacha) en formato en po.
Deberemos definir exactamente que produtos ofreceremos, para poder concretar diferentes
aspectos do proxecto (provedores, clientes obxectivo, comercialización, operacións, etc.).
Neste apartado, tamén se recollerán aspectos fundamentais do negocio, coma os provedores
clave (identificados no posible de forma específica), as alianzas de maior importancia e os
elementos innovadores da proposta.
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Definición do produto
O produto son mazás en rodiñas deshidratadas comercializadas en bolsas de 40g para a venda en tendas de alimentación e canle
HORECA coma aperitivo ou acompañamento. A mazá é unha froita cultivada na zona, que ofrece un produto deshidratado de alta
calidade e saudable. O deshidratado realizarase de forma estacional, xa que a tempada da mazá abarca dende Outubro a Marzo (6
meses) pero a comercialización realizarase ao longo do ano. O produto mantén as súas propiedades 12 meses. A imaxe reflexará que
o produto é saudable e sustentable, sen aditivos nin azucres engadidos. Durante a tempada da mazá, a capacidade dos fornos de
secado dedicarse principalmente a produción do produto propio.
Definición do servizo
O servizo de deshidratado de froitas e verduras proporcionase a agricultores con produto propio a deshidratar, nos tempos non
produtivos para o deshidratado de mazás (tempos mortos durante a tempada da mazá e de Abril a Setembro; deixando un día da
semana para mantemento). En principio, calquera froita e verdura poderá ser secada. Establecerase un mínimo de produción para o
aluguer do servizo, xa que é necesario un período de proba para axustar os tempos e cantidades de deshidratado do forno. Este
servizo será de especial interese para produtores que queiran desestacionalizar parte do seu negocio, explorar novas liñas
comerciais e reducir o seu impacto ambiental: por exemplo, un restaurante cunha horta propia, ou unha explotación agrícola que
queira testar un produto novo baseado en verduras desecadas. O transporte, o empaquetado e a distribución serán a cargo do
cliente.
Os provedores principais serán:
Da materia prima principal: produtores de mazás, agricultores locais con prácticas sustentables de cultivo.
De maquinaria: forno de secado, peso...
De mobiliario: mesas, cadeiras, etc.
De instrumental: coitelos, táboas, peladores, recipientes, etc.
De consumibles do proceso produtivo: packaging (bolsas de envasado; caixas para transporte de bolsas), etiquetas, produtos de
limpeza, consumibles de seguridade, etc.
De consumibles de oficina e compoñentes electrónicos (ordenador, impresora)
Estudo de deseño gráfico e deseño da web
Asesoría: laboral, contable, xurídica, seguridade alimentaria
Entidade bancaria
Aseguradora
Empresa de xestión de protección de datos
Laboratorio certificador de calidade
Os grupos de interese clave no proxecto para alcanzar o éxito inclúen:
Clientes, tanto do servizo (produtores hortofurtícolas usuarios do proceso de desecado) coma do produto (tendas de
alimentación convencional, especializada, canal HORECA)
Consumidores finais do produto desecado
Provedores
Subministradores (telefonía e internet, auga, enerxía)
Distribuidores
Potenciais empregados
Potenciais inversores e financiadores
Administración local
Competidores
Expertos, que poderán recomendar os produtos, e asociacións de referencia en agroalimentación saudable e sustentable
Medios locais, que dean visibilidade ao proxecto
Comunidade local, incluíndo veciñanza, fonte de futuros empregados, clientes, etc.
A innovación do proxecto non radica tanto no proceso de deshidratado, unha técnica de longo percorrido, senón na
aplicación da mesma (combinando produto e servizo na carteira de negocio, valorando no futuro a extensión da oferta
comercial a outros produtos innovadores) e no enfoque sustentable do proxecto.
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OPERACIÓNS
ALTERNATIVAS TECNOLÓXICAS
Existen diferentes alternativa tecnolóxicas para extraer a auga de froitas e verduras:
Secado por aire quente
Este é o método de secado máis común hoxe en día. É sinxelo e eficaz para alimentos
resistentes e produtos industriais e constitúe unha solución económica. Non obstante, este
proceso pode deshidratar completamente a superficie do produto, provocando gretas ou un
resultado mixto. Pode ser un proceso lento, dependendo do produto e da temperatura.
Secado solar
O secado por exposición ao sol é a solución máis antiga e económica. Adáptase ben ao secado
tradicional en zonas afastadas, aínda que non conserva todas as propiedades e vitaminas do
produto. Pódese utilizar sempre que as condicións atmosféricas o permitan: varios días
consecutivos cunha temperatura mínima de 30 °C e valores de humidade inferiores ao 60%.
Este método require moito espazo e tempo, e ofrece pouco control do proceso. Polas
características climatolóxicas de Galicia, non resulta un método axeitado.
Secado por infravermellos
O secado por infravermellos evapora a auga a altas temperaturas. Tamén se pode combinar
con aire quente e úsase cando o efecto de secado debe concentrarse na superficie do produto
tratado para obter tamén un efecto de tostado. Esta solución dista moito de ser ideal para
produtos que non deben estar expostos a altas temperaturas.
Liofilización
Este proceso consiste na redución do contido de auga dos alimentos mediante conxelación e
sublimación desta. Adoita recomendarse para secar produtos alimenticios sensibles á
temperatura, xa que conserva a maioría das propiedades organolépticas, permitindo alcanzar
valores de humidade máis baixos fronte a outras alternativas. Por outra banda, a liofilización é
unha tecnoloxía relativamente lenta e custosa xa que consiste en dúas fases.
Secado dieléctrico
O secado por microondas e radiofrecuencia baséase na tecnoloxía de secado dieléctrico. Ao
quentar todo o volume do produto ao mesmo tempo, recoméndase especialmente en
aplicacións onde se require un secado homoxéneo e suave.
Esta solución é a máis axeitada para secar produtos termosensibles nos ámbitos alimentario,
industrial e médico, para preservar todas as súas propiedades.

Dadas as características do proceso así como o tamaño do obradoiro proposto estímase que o secado mediante aire quente en forno
constitúe o método máis axeitado e económico.
É importante destacar que este tipo de maquinaria é intensiva en consumos enerxéticos, polo que se recomenda valorar a
instalación de enerxías renovables como a solar fotovoltaica ou unha caldeira de biomasa co obxectivo de limitar o impacto
ambiental asociado ó produto así como na conta de resultados.
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O proxecto inclúe dúas liñas de negocio: produción propia e aluguer para uso de terceiros. É
fundamental definir as etapas do proceso produtivo, de cara a planificación, a organización do
traballo e a identificación dos recursos. Tamén é necesario especificar a xestión da
temporalidade propia do sector, por exemplo combinando o desecado de froitas e verduras
con diferente estacionalidade.
Unha forma gráfica de reflectir esta definición é un diagrama de fluxo, pero pode tratarse
tamén dun listado descritivo das tarefas.
A análise do fluxo permitiranos definir a capacidade da instalación, optimizar os colos de
botella (o ser un proceso en serie, definir a tarefa que limita a nosa capacidade), xestionar
materias primas, produtos, consumibles, instrumentos e o equipamento e organizar os
recursos humanos. Ademais, realizarase unha guía específica para asegurar a hixiene e a
seguridade alimentaria.

SUMINISTRO
DAS MATERIAS
PRIMAS

ALMACENAXE
DAS
MATERIAS
PRIMAS

Transporte
asumido polo
provedor

Subministro baixo
demanda, sen
necesidade de
refrixeración

Selección
da materia
prima

Lavado

Pelado
Colocación na
Cortado
bandexa
Extracción de pepitas
Deshidratado
no forno

SECADO NO
FORNO

Almacenaxe do
produto
Distribución a
través de
axentes

PASOS

Enfriamento

ALMACENAXE
DE PRODUCTO
TERMINADO

Control de
calidade

Pesado

Empacado
individual e
en
caixas/sacos

Limpeza e
xestión de
residuos
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Selección da materia prima
Os danos máis importantes a eliminar son podremias, mofo, danos por sarabia, etc. Para o
proceso de secado, o estado de madurez non sempre é un motivo para descartar.

Lavado
Realízase co fin de eliminar sucidade e posibles restos de substancias tóxicas como
pesticidas e fitofarmacéuticos. O lavado pode combinar mergullo en baldes e
pulverización. Débese utilizar auga potable ou en caso contrario engadirlle 0,6-0,8 ppm de
cloro activo.

Pelado, rebanado e extracción de pepitas
Só se pelan aquelas froitas e verduras que teñan casca ou pel moi dura, áspera ou
provistas de pigmentos naturais que poidan verse afectados por procesos posteriores. Os
sistemas de pelado poden ser manuais (coitelos, peladores de patacas), mecánicos
(tornos ou tambores de fricción) ou físicos (con vapor ou inmersión en auga quente).
A continuación extraeranse as pebida(ou osos no caso doutras froitas), e procederase ó
seu rebandado.
Colocación do produto en bandexas e deshidratado no forno
A deshidratación dos vexetais require máis precaucións e coidados que as froitas porque o
contido de humidade final en equilibrio é un valor moi baixo (<7%).
No caso das mazás, as condicións do proceso estímanse nunha temperatura de 30-40º
durante 6 horas, aínda que haberá que axustalas en función do tipo de mazá (ou outro
produto), así como da súa madurez.

Arrefriamento
Unha vez finalizado o proceso de secado haberá que esperar a que o produto se atope a
temperatura ambiente.

Control de calidade
Valoraranse aspectos estéticos como a cor e textura, a homoxeneidade do produto, así
coma outros parámetros de calidade como a porcentaxe de auga ou o ph.

Pesado:
Unha vez verificada que a calidade do produto é óptima, procederase ao pesado en
paquetes de 40g (mazá para venda) ou 1kg (servizo de desecado).

Empacado individual /caixa/sacos e etiquetado
Inicialmente estimamos que o empacado será en bolsas de 40g de peso para o produto
para venda e en sacos de 1kg para o servizo a terceiros. As bolsas de 40g envasaranse en
caixas de cartón para a súa presentación nos canais de venda. O proceso realizarase de
xeito semiautomático, cunha termoseladora para o peche das bolsas e etiquetado
manual, utilizando unha impresora específica.

Limpeza
A limpeza e desinfección final da zona de traballo realizarase igualmente con auga
potable clorada de cara a garantir a salubridade do entorno para posteriores procesos.
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PROCESO
O cálculo da capacidade do proceso é fundamental xa que establece o límite de produción
máximo. Neste caso, a etapa limitante é o secado no forno. Non debe mesturarse o cálculo de
capacidade máxima coa estimación de vendas derivada da análise de mercado e comercial.

Na etapa inicial do proxecto contarase con 3 fornos de secado mediante aire quente. Estímase ampliar o número de fornos a partir
do ano 4 en función da demanda. As condicións e rendemento consideradas no proceso de desecado de mazás son os especificados
polo fabricante do forno (6 horas de secado por lote no forno, que permite procesar 10 kg de produto fresco). Por simplificación,
considérase que o servizo de aluguer realízase para unha froita ou verdura cos mesmos tempos de secado e rendemento que as
mazás. Estas hipóteses de partida son fundamentais e deberán ser testadas e axustadas co produto real, xa que condicionan a
rendibilidade do proxecto.
O secado de mazás realizarase durante o momento óptimo de maduración (6 meses), dedicando o resto da capacidade a prestación
do servizo para terceiros (tempos mortos da tempada e restantes 6 meses). O rendemento estimado é de 1,6 kg de mazá secada por 10
kg de froita fresca.
Se a demanda é suficiente, o forno estará en funcionamento o maior tempo posible, aproveitando a flexibilidade das dúas persoas
emprendedoras para combinar quendas. Así, para o cálculo da capacidade do proceso considérase que poderían levarse a cabo un
máximo de 3 fornadas diarias, parando un día semanalmente e os festivos.
Sobre o cálculo da capacidade, considérase unha diminución do 5%, por posibles erros, produto sen a calidade esixida, etc.
Con estas hipóteses, realizouse o cálculo da capacidade total do proxecto. Considerando a duración da tempada da mazá e 21 días
laborables mensuais dedicados ao desecado da mazá, obtense a capacidade de produción de mazá desecada. Por diferencia, obtense
a capacidade que podería alugarse a terceiros.

Fonte da imaxe: www.vitality4life.es
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O MERCADO
O uso e aplicación de produtos deshidratados a nivel de restauración e na industria alimentaria
pode variar segundo os países e costumes; pero hoxe en día é habitual atopalos en: merendas,
repostaría, panadería, bares, sobremesas, iogures e outros produtos lácteos, cereais de almorzo
e purés ou recheos.
As froitas e verduras deshidratadas gañan terreo en España ano a ano cunha oferta
desestacionalizada e de fácil manexo, aínda que o consumidor non está aínda afeito a este tipo
de produtos. Tal e como destaca Fresh Plaza, segundo os datos do estudo Global Industry
Analysts (GIA), os expertos prevén que, este ano, o seu consumo aumente en 4 millóns de
toneladas en todo o mundo.
A descrición do contexto do mercado e as súas tendencias, a definición dos segmentos do
mercado e a estimación do seu tamaño é un exercicio complexo, moitas veces sen datos fiables
dispoñibles. Valoraremos os perfil dos nosos clientes e tamén analizaremos a competencia,
para poder facer unha estimación realista da nosas proxección de vendas e poder deseñar un
plan de marketing e comunicación acorde aos resultados.
O mercado obxectivo da froita deshidratada, e máis especificamente da mazá é moi amplo
polas súas xeneralidades e composición nutricional, englobando un gran número de
consumidores, dende persoas que consumen snacks a diario ata persoas ás que lles gusta
coidarse mantendo unha dieta saudable a base de froita, baixa en graxa e sen conservantes.
As características do produto, que non precisa refrixeración, nin preparación para consumilo, o
seu baixo peso e as súas características nutricionais, constitúe unha alternativa moi interesante
fronte a snacks procesados, así como para deportistas e familias que precisen transportar
avituallamento.

SEGMENTOS DE CLIENTES
Produto:
Identificáronse 2 segmentos de mercado que poderían estar interesados no produto:
Persoas de idades comprendidas entre os 18 e os 70 anos que percorren o camiño de Santiago e adquiran snacks de alto valor
nutritivo e pouco peso ao longo do camiño principalmente en establecementos do canal HORECA.
Familias con fillos/as que son consumidores habituais ou esporádicos deste tipo de produto e coñecedores das propiedades das
froitas deshidratadas como snack alternativo saudable e que realicen a súa compra en pequenas tendas de barrio, de produto de
proximidade e herbarios.
Unha vez consolidada a produción podería ofrecerse a superficies comerciais máis grandes, con condicións máis competitivas.
Servizo:
Produtores locais que queiran darlle saída a excedentes de produción e valorar novas liñas de negocio
Asociacións e cooperativas agrícolas que de xeito colaborativo queiran poñer en valor os excedentes de produción de diferentes
cultivos.
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TAMAÑO DO MERCADO DE MAZÁ DESHIDRATADA COMO SNACK E SERVIZO DE
DESHIDRATADO DE FROITAS E VERDURAS
Un dos criterios para escoller a que persoas ou segmentos de clientes orientarse é o tamaño
do mercado ou o tamaño da oportunidade. O tamaño do mercado debe ser unha perspectiva
na que sempre se debe ter en conta:
Potencial de crecemento empresarial
Lanzamento de novos produtos e servizos
Analizar o propio proxecto.
TAM-SAM-SOM
TAM (Total Available Market). É a demanda total do mercado
para un produto ou servizo. Refírese por tanto ó potencial de
crecemento.
SAM (Serviceable Available Market). É o segmento do TAM ao
que podemos chegar co noso modelo de negocio. É o obxectivo
de mercado.
SOM (Serviceable Obtainable Market). É a cota de mercado que
podemos acadar, en función da nosa proposta de valor, recursos,
mercadotecnia e vantaxe competitiva.

Dado que tanto no caso da venda de snacks de mazá deshidratada como para o servizo de
deshidratado non existen datos de demanda, é recomendable realizar un estudo de mercado.
Neste senso existen dous enfoques para estimalo:

DE ABAIXO A ARRIBA
1. Partimos da observación, datos próximos e reais
2. Tiramos conclusións
3. Extrapolamos
4. Chegamos aos datos finais
DE ARRIBA A BAIXO
1. Partimos de estimacións e estudos de mercado
2. Aplicamos hipóteses
3. Chegamos aos datos finais

Neste caso, a mellor opción é de abaixo a arriba, xa que este enfoque é especialmente
relevante para a análise de produtos innovadores e con mercados non definidos. Neste sentido
será recomendable levar a cabo un estudo mediante entrevistas directas ao noso público
obxectivo, tanto para o potencial consumo de snacks, orientado a familias con nenos
pequenos e peregrinos do camiño de Santiago, como a produtores galegos que puideran estar
interesados no servizo de deshidratado, de cara a identificar o tamaño dos dous mercados.
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En base as entrevistas levadas a cabo tanto entre familias como peregrinos, e tendo en conta os datos estatísticos publicados pola
"Oficina de Acogida al Peregrino" (https://oficinadelperegrino.com), segundo a cal o número de peregrinos no ano 2019 (ano previo
á pandemia) foi de 347.578, estimase que no primeiro ano se poderá acceder a un 3% do total de peregrinos, o que implica 10.500
unidades, que supón un 66% das vendas de bolsas de mazá deshidratada. O 34% restante procedería da venda en pequeno
comercio, orientadas principalmente a familias e deportistas, e acadando un total estimado de 16.000 bolsas de snacks.
Polo que respecto ao mercado do servizo de deshidratado de froitas e verduras as enquisas e entrevistas levadas a cabo na rede de
produtores permite facer unha estimación de 1000kg aprox. de produto deshidratado durante o primeiro ano.

EMPRESAS COMPETIDORAS DE PRODUTO SNACK EN FORMATO INDIVIDUAL
Existen múltiples competidores a nivel nacional de snacks de mazá deshidratada tanto procedentes de
produción convencional como con certificado ecolóxico. Os formatos de presentación son principalmente en
toros ou dados, e na embalaxe predomina o formato bolsa aínda que tamén se atopan caixas de plástico e
incluso botes de cristal para formato "premium".

Con todo, poderían considerarse igualmente empresas competidoras as fabricantes de outros produtos
deshidratadas (mango, piña...) e froitos secos, así coma de produtos empregados como snacks tradicionais
como poden ser a propia froita fresca ou alimentos procesados substitutivos.

EMPRESAS COMPETIDORAS DO SERVIZO DE DESHIDRATADO
Non existen en principio no mercado empresas que ofrezan o deshidratado entre a súa carteira de servizos. Así
e todo, existen algunhas empresas que prestan esta opción nas súas instalacións aínda que non o comunican
de xeito formal, tanto en Galicia coma no resto do estado. Sería preciso realizar un estudo pormenorizado para
comprobar os prezos de deshidratado e as condicións do servizo.
Por outro lado, poderían considerarse así mesmo como potenciais competidoras as empresas de
transformación que desenvolvan a súa actividade na produción de marmeladas, pratos precociñados e pratos
deshidratados, etc.
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COMERCIALIZACIÓN
DETERMINACIÓN DO PREZO DE VENDA
Existen diferentes estratexias de definición do prezo de venda. Xa sexa tomando coma
referencia o mercado, os custes ou o perfil dos clientes, este é un punto clave na definición da
nosa proposta.
Neste caso, tomáronse como referencia os prezos medios do mercado para produtos co
mesmo formato, de produción local e sen aditivos nin azucres. Tendo en conta o valor
engadido (tratamento natural, materia prima seleccionada, produto final de alta calidade)
estímase que o posicionamento nun prezo medio de mercado será competitivo. Así
establecerase o prezo de venda ao público, sobre o que se aplicará un porcentaxe para calcular
o prezo de venda de almacenista, xa que nesta primeira etapa non se vende directamente ao
público, senón a tendas de alimentación e a canal HORECA.
Para a estimación do prezo do servizo, considerouse a falta de alternativas profesionais a
pequena escala e o valor engadido de poder testar novas liñas de negocio e de aproveitar
excedentes con baixo risco. Por simplificación, estimouse que o aluguer inclúe a man de obra
do procesado pero non o servizo de transporte nin empaquetado.

Os prezos das bolsas de mazá desecada en presentacións similares (30-40g) ofrecen unha gran variabilidade en función do canal
de venda (dende tendas de proximidade a gran superficie). O rango de prezos de venda ao público analizado abarca dende
30€/kg (produto non certificado) ata 110€/kg (produto especializado para coctelería). Poñendo o foco en produtos similares, non
certificados pero producidos localmente, o rango de prezos oscila entre 50-55 €/kg. O prezo de venda ao público fixouse en 2,5€
con IVE por bolsa, atopándose no rango de mercado (51€/kg). O prezo de venda a almacenista para os paquetes de 10 unidades
en caixas xa adaptadas para a súa exposición será de 13,4€.
O prezo do servizo de aluguer é máis complexo de definir, xa que non existe un mercado establecido e depende do valor engadido
que os agricultores xeren con este servizo. Considerando os prezos de produto final, a dispoñibilidade de materia prima, os custes
asociados e a escaseza de competidores, estableceuse un prezo de 23,5€/kg de froita desecado.
Estimouse que os prezos actualizaranse anualmente en función do IPC.
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COMERCIALIZACIÓN DO PRODUCTO E DO SERVIZO
As canles de comercialización dos produtos e servizos deben ser definidas coidadosamente e
deben ser revisadas con periodicidade. Por exemplo, na etapa inicial do proxecto ten sentido
dedicarse a xerar negocio en canles de máis fácil penetración. Neste caso, na parte da venda,
centrarase en venda directa dun só produto en tendas de alimentación e no canal HORECA.
Para os servizos, centrarase en produtores con excedentes ou que queiran diversificar os seus
negocios. Así, o servizo de deshidratado permite facer probas aos produtores con baixo risco,
pero tamén a emprendedores, concellos, asociacións profesionais, etc., polo que considérase
que pode ter boa aceptación.
A imaxe e o nome da marca reflexará os seus valores, centrados na posta en valor do local e na
innovación.

A presentación do produto realizarase en bolsas de 40g de 18x12 cm., en caixas de cartón de 10 unidades, deseñadas para a súa
exposición en tenda.
A bolsa empregada será inicialmente de plástico para garantir as condicións de humidade e salubridade do produto.
As canles de distribución do produto serán principalmente:
Tendas de alimentación, sobre todo puntos de venda locais, con produto de cercanía
Tendas especializadas en produtos saudables e sustentables
HORECA, en especial establecementos do Camiño de Santiago. Polo seu baixo peso e alto aporte nutricional, as mazás
desecadas son un snack moi acaído para peregrinos e peregrinas.
Para a distribución, contarase cun servizo externo que realice o transporte, que tamén colaborará na función comercial, por unha
comisión en función das vendas.
O canal de distribución dos servizos é directo, mediante acordos cos produtores usuarios dos servizos de desecado.

A futuro, o obxectivo sería que a bolsa empregada fora libre de plástico e fabricada con
materiais compostables e de orixe vexetal, conforme á norma EN13432 (Envases e embalaxes.
Requisitos dos envases e embalaxes valorizables mediante compostaxe e biodegradación.
Programa de ensaio e criterios de avaliación para a aceptación final do envase ou embalaxe),
na que o 100% da composición vexetal proveña de cultivos responsables e de bosques
certificados con FSC e PEFC. Estes materiais pretenden minimizar o impacto ambiental ao
final da súa vida útil xa que poden compostarse en instalacións industriais. A etiqueta, por
coherencia, debería ser impresa con tintas á auga para igualmente minimizar o impacto
ambiental na fase de fin de vida da embalaxe.

COMUNICACIÓN
A política de comunicación céntrase no eido profesional. Contarase cunha páxina web sinxela
e informativa e con presencia en redes sociais (Instagram, LinkedIn), pero sobre todo as
accións comerciais levaranse a cabo través de visitas a potenciais clientes e feiras
especializadas (como feiras semanais locais e de alcance nacional, coma BioCultura), así coma
a través da extensa rede de contactos dos promotores. O orzamento de comunicación
dedicarse fundamentalmente a desprazamentos para visitas a clientes e feiras especializadas.
Nunha segunda fase, cando se valore a venda directa ao por menor, cunha marxe maior pero
tamén maior complexidade operativa, a estratexia de marketing e comunicación será revisada
en profundidade.
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RECURSOS HUMANOS
Nesta etapa definirase o equipo humano necesario, os seus roles e funcións e os salarios
correspondentes. Sendo un equipo pequeno, ten sentido que as tarefas sexan compartidas e
que haxa certo grado de flexibilidade. Este proxecto implica no seu comezo a 2 persoas, que
son o equipo promotor. Polo funcionamento do obradoiro será necesario que se organicen
quendas para que o rendemento sexa óptimo. As función críticas nos primeiros pasos son:
Proceso produtivo: xestión do almacenaxe de materias primas, equipamento e produto
rematado, preparación, deshidratación, empaquetado, limpeza, mantemento e envío dos
produtos ou operacións de preparación e desecado no caso de servizos a terceiros. No
futuro, podería empregarse a persoas en momento puntuais de picos de produción.
Xestión comercial: organización, contacto e negociación coas diferentes canles de venda,
así como xestión postventa, xestión de prezos e promoción, realización de accións
comerciais ou seguimento dos datos de venda.
Xestión de compras, para a planificación e o aprovisionamento en función da demanda das
diferentes materias primas.
Marketing e comunicación: deseño de packaging, deseño do plan de comunicación,
execución de campañas, xestión da web/redes sociais, etc.
Planificación, xestión administrativa e financeira: realización das tarefas administrativas,
contacto con provedores de servizos e seguimento e planificación dos resultados
financeiros (contra de resultados, fluxo de caixa, necesidades de financiación, etc.).
As condicións laborais e económicas que afectan aos empregados tamén deben ser definidas,
incluído o tipo de xornada, salarios e réxime de cotización.

RESPONSABLE DE XESTIÓN
Responsable de xestión do proxecto, moi versátil, con
coñecementos sobre a administración de empresas e das
ferramentas ofimáticas. Certificado en manipulación de alimentos.
Planificación económica, financeira, de compras e organización
produtiva (clave polo negocio de servizo)

RESPONSABLE DO OBRADOIRO
Especialista en manipulación de alimentos,
coñecemento e contactos con productores locais.
Responsable da execución do proceso productivo

con

Encargado da xestión de compras de materia prima
Xestión comercial

Xestión comercial
Deseño e execución do plan de marketing
Tarefas administrativas
Apoio no funcionamento do obradoiro
O persoal estará en xornada a tempo completo dende o segundo ano do proxecto. O teletraballo e a conciliación priorizaranse no
posible, en especial no caso do operario de desecado onde a flexibilidade horaria será primordial, a través do establecemento de
quendas alternas.
Os salarios (anticipo societario ao ser cooperativa) fíxanse no primeiro ano en 20,000€, cunha revisión anual na etapa inicial do
proxecto segundo a inflación. O réxime será de autónomos, cotizando pola base mínima nos primeiros anos do proxecto.
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LOCALIZACIÓN
A localización deste proxecto debe contemplar:
As necesidades de espazo físico do proceso produtivo.
A cercanía cos provedores e coas canles de distribución clave, xa que a filosofía do proxecto
é de impacto local.
A existencia dun ecosistema emprendedor favorable. O ideal é operar nun entorno onde
atopemos profesionais afíns os valores do proxecto e con experiencias emprendedoras.
A situación persoal do equipo promotor.
As oportunidades de recursos xa existentes (se o equipo promotor conta cun espazo propio
coma unha nave, terreo ou oficina, se pódese contar cun espazo compartido coma un
coworking, un espazo da administración local ou dalgunha asociación, etc.).
As instalacións sitúanse nunha nave en Vilarmaior (A Coruña) que incluirá unha pequena recepción con exposición de produto,
zona de oficina e baño, almacén de mercancía e obradoiro. Serán 250 metros cadrados. A nave será alugada durante 5 anos, por
un coste mensual de 350€. A nave seleccionada atópase preto de cultivos de mazás e outros froiteiros e moi preto do lugar de
residencia do equipo promotor. Esta nave alúgase totalmente acondicionada, e preto dos accesos principais a AC-160.

ASPECTOS FORMAIS
Unha decisión clave é a forma xurídica que adoptará o negocio. É necesario valorar os
diferentes tipos de formas xurídicas, as súas vantaxes e inconvenientes: constituírse como
autónomo, Sociedade Limitada, Sociedade Anónima, ou optar por algún dos modelo da
Economía Social. É importante contar co apoio dunha asesoría especializada para coñecer os
trámites, permisos e seguros pertinentes, xa que algúns poden ser xenéricos (coma a
Prevención de Riscos Laborais ou protección de datos) e outros máis específicos (como os
propios da produción e comercialización de alimentos).

O equipo promotor decidiu establecerse como cooperativa, pola coherencia do formato cooperativo co proxecto, as vantaxes dun
modelo de xestión horizontal e participativo, as vantaxes fiscais e o apoio do tecido cooperativo do sector agroalimentario. Na
constitución da cooperativa, optarase pola figura dun administrador único, que será o responsable de xestión.
Os seguros cos que contará a empresa será un seguro de responsabilidade civil e un seguro da maquinaria en caso de roubo, incendio,
etc.
Seguiranse as normativas de obrigado cumprimento, como a normativa de Prevención de Riscos Laborais e a de Protección de Datos. As
instalacións contarán coas medidas regulamentarias en sistema anti-incendios, instalacións eléctricas e aparatos a gas.
Estableceranse contratos cos provedores e cos distribuidores, así como cos clientes. Nos contratos incluirase os prazos, especificación
dos produtos, cantidades e condición de pago.
Tamén contarase cun contrato de aluguer para a nave. O local contará coa licencia de apertura de actividade e cos permisos pertinentes
segundo a autoridade municipal e as diferentes Consellerías (Sanidade, Medio Rural, Medio Ambiente, etc.).
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LEXISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDADE ALIMENTARIA
En materia de seguridade alimentaria haberá que cumprir cos seguintes trámites:
- Contar co correspondente carné de manipulación de alimentos
- Comunicar o inicio de actividade para a posterior inscrición no Rexistro Galego Sanitario de
empresas e establecementos alimentarios (REGASA). Para o rexistro requiriranse os seguintes
documentos:
Titulación académica o habilitación profesional
Licencia de actividade
Memoria de actividade
Documentación identificativa
Pago das taxas correspondentes
- Inscrición no Rexistro Galego Sanitario de empresas e establecementos alimentarios
(REGASA)
Tanto a comunicación do inicio de actividade como a inscrición no REGASA realizase a través
da páxina da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

Antes da posta en marcha recoméndase poñerse en contacto con Sanidade para comprobar que o local cumpre
tódolos requisitos pertinentes, así coma verificar que se cumpre con todos os requisitos sanitarios
correspondentes en función do tipo de actividade levada a cabo.

ETIQUETADO
A etiquetaxe debe garantir que o consumidor estea ao tanto da información esencial que
conduce a unha decisión de compra segura e acertada. Como empresa transformadora
deberemos cumprir cos requisitos recollidos no Regulamento 1169/2011 sobre información
alimentaria facilitada ao consumidor.
Requisitos de etiquetado
Basicamente, os requisitos de etiquetado abordan tres aspectos fundamentais: información
básica, protección e uso seguro, e información nutricional. Aínda que existen elementos
particulares a ter en conta dependendo do produto debemos indicar unha información
mínima que debe aparecer no etiquetado:
Denominación do produto
Listado de ingredientes (en orde decrecente de peso)
Información sobre alérxenos (presencia de sustancias que poden producir alerxias ou
intolerancias)
Cantidade neta
Data de caducidade
País de orixe
Conservación e modo de uso
Información do fabricante (nome, la razón social, enderezo...)
Procedencia e orixe (non é obrigatorio para todos os alimentos)
Modo de emprego
Información nutricional (valor enerxético, cantidade de graxas saturadas, azucre, proteínas
proteínico, la sal, los hidratos de carbono...).
A etiqueta deberá estar escrita polo menos en español.
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IMPACTO

SOCIAL AMBIENTAL

O sustentabilidade a longo prazo do proxecto implica reflexionar non só sobre a súa viabilidade
económica, senón tamén sobre o seu impacto social (na comunidade, nos empregados, nos
provedores, nos clientes) e no medio ambiente (contemplando os impactos positivos e tamén
os negativos). Incorporar este enfoque integral dende o comezo do proxecto converterase
nunha vantaxe competitiva, que permitirá anticiparnos os riscos e oportunidades do contexto.

Redución do desperdicio alimentario, convertendo residuos que necesitarían dunha
correcta xestión en recursos que poden entrar no mercado.
Aproveitamento dos recursos consumidos na produción de froitas e verduras, por
exemplo seleccionando produtos con aspecto no apto para a venda en canles
convencionais.
Redución das emisión de gases de efecto invernadoiro, grazas a cercanía das operación
aos produtores e a redución de residuos de orixe orgánico con emisións na súa
degradación.
Aportación dun produto coma servicio ós agricultores que utilizan as nosas instalacións,
optimizando o uso da maquinaria.
Posta en valor da agricultura sustentable.
Redución das emisións durante o transporte, polo menor volume do produto
deshidratado fronte ao fresco.
Procura de alternativas para minimizar os maiores impactos do proxecto: xeración de
residuos polos envases, consumo enerxético do forno.

Desenvolvemento de liñas de negocio complementarias para os agricultores locais.
Xeración de novos postos de traballo.
Ampliación da oferta comercial cun produto alimentario saudable e de alta calidade.
Creación de oportunidades no territorio, que colaboran na fixación de poboación en
contornas rurais.
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Outro enfoque para asegurar a integración estratéxica do desenvolvemento sustentable no
proxecto é definir a aportación aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

ODS PRIORITARIOS
02 FAME CERO
O produto posto no mercado ofrece unha alternativa saudable aos snacks convencionais
Xéranse ingresos adicionais para pequenos produtores agrícolas, mellorando a súa produtividade
Favorecerase o uso de froitas e verduras con orixe na agricultura sustentable
08 TRABALLO DECENTE E CRECEMENTO ECONÓMICO
Mellorar a diversificación e innovación dos nosos provedores de froitas e verduras
Xerar postos de traballo no rural, ligados a produtos de alto valor engadido
Mellorar a producción e consumo eficientes dos recursos
13 ACCIÓN POLO CLIMA
Impacto positivo polo aproveitamento dos recursos e redución do metano producido pola
degradación dos residuos alimentarios
Impacto negativo polo alto consumo enerxético do forno
12 PRODUCIÓN E CONSUMO RESPONSABLE
Redución do desperdicio alimentario, actuando na cadea de produción e subministro.

17 ALIANZAS PARA CONSEGUIR OS OBXECTIVOS
Creación de alianzas entre todo tipo de entidades para maximizar o impacto positivo do proxecto, en
concreto a revalorización de recursos alimentario destinados a converterse en residuos.

OUTROS ODS
03 SAÚDE E BENESTAR
Redución da contaminación mediante o apoio a modelos de agricultura con menor impacto
04 EDUCACIÓN
Impulso ao emprendemento e ao emprego de calidade a través da cooperativa
Sensibilización en torno ao desenvolvemento sustentable
05 IGUALDADE DE XÉNERO
Implantación de igualdade real no proxecto, en concreto entre as/os socias/os e o persoal da
cooperativa.
06 AUGA LIMPA E SANEAMENTO
Optimización do uso dos recursos, entre eles a auga consumida na produción das froitas e verduras
Minimización da contaminación por lixiviados de fertilizantes, grazas a priorización de utilización de
produtos de agricultura sustentable como materia prima.
07 ENERXÍA LIMPA E NON CONTAMINANTE
Mellora na eficiencia enerxética, a través do aproveitamento de produtos xa xerados.

10 REDUCCIÓN DAS DESIGUALDADES
Fomento da diversidade e da igualdade de oportunidades dentro da empresa.
15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Promoción da agricultura sustentable, que permite un mellor equilibrio nos ecosistemas terrestres
aplicando metodoloxías e técnicas máis respectuosas e incluso, rexenerativas.
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DAFO
DEBILIDADES

AMEAZAS

- Produto sen
posicionamento e
recoñecemento de marca
- Coñecemento do produto
por parte dos
consumidores
- Falta de rede comercial
- Falta de recursos
económicos para o
desenvolvemento do
proxecto

- Gran oferta de froita fresca
- Competidores nacionais e
estranxeiros
- Elevados custes de
produción
- Baixa produtividade
debido ao peso do produto
- Flutuación dos prezos da
enerxía e a materia prima
- Normativa sobre envases
dun só uso

FORTALEZAS
- Ampla conservación das
propiedades naturais do
produto.
- Situación próxima ós
lugares de produción
- Posibilidade de realizar
un piloto antes de realizar
a inversión completa
- Perfiles do equipo
promotor

D
F

A
O

OPORTUNIDADES
- Mercado novo en
desenvolvemento
- Incremento do interese
sobre produtos saudables
por parte dos consumidores
-Valorización de produtos
alimenticios
- Amplo mercado de
establecementos de
hostalaría e tendas de
produtos naturais
- Incentivos ao
emprendimento no rural

26

PLAN ECONÓMICO
E FINANCEIRO
Unha vez que as hipóteses básicas foron definidas, construiremos unha planificación financeira
para o noso proxecto. Nesta análise, definiremos varios puntos clave:
Inversións necesarias
Fondo de manobra inicial
Financiación
Estimación de ingresos
Custes: variables, fixos e de persoal
Política de circulante
Estes permitirannos obter unha estimación dos resultados do negocio:
Conta de resultados
Balances
Previsións de tesourería
Aínda que poda resultar complexo, ter coñecemento e control sobre as estimacións
económicas e financeiras é clave para o éxito do proxecto. Existen diferentes ferramentas para
poder proxectar estas estimacións, coma a ferramenta Viable 2020 do Igape. Tamén en
diferentes asociacións e puntos de apoio ao emprendemento poden asesorarnos en caso de
dúbidas. Se contamos cunha asesoría, é común que ofrezan servizos na etapa de posta a
punto.

As nosas estimacións serán tan boas como o sexan as
nosas hipóteses de partida. É clave definir ben estas
hipóteses, e revisitalas periodicamente para coñecer as
desviacións fronte as previsións. Podemos así mesmo
realizar análises de sensibilidade, é dicir, proxeccións en
diferentes escenarios modificando variables clave. Por
exemplo, se o custe da enerxía é crítico para o proxecto
podemos realizar a estimación económica para o custo
actual, supoñendo unha subida do 10% e unha subida do
20%. ¿Como responde o noso modelo? ¿Seguimos sendo
rendibles? ¿Debe avaliarse unha inversión en placas
solares ou aproveitamento de biomasa para cubrir as
nosas necesidades enerxéticas?
A continuación recóllese unha estimación baseada nas
hipóteses realizadas nesta guía. Esta é unha primeira
aproximación a modo de exemplo, e en ningún caso debe
ser utilizada para a toma de decisións de negocio. Tódolos
importes refléxanse sen IVA e inclúense hipóteses sobre a
inflación e o crecemento do negocio.
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INVERSIÓNS NECESARIAS
A nave de aluguer na que se vai situar o proxecto atópase totalmente acondicionada, coas
instalacións precisas e os contratos de subminístros formalizados.
As inversións necesarias inclúen os bens de equipo (os fornos e a súa instalación), o mobiliario
(incluíndo o da recepción, da oficina, do obradoiro e do almacén: mesas, cadeiras, mesas do
obradoiro, carriños de transporte, mesos, andel), os equipos electrónicos (ordenador,
impresora, impresora para as etiquetas, móbil), o instrumental do obradoiro (que abrangue
balanza, termoselladora, rebandeadora, coitelos, táboas, peladores, recipientes, etc.) e do
almacén (caixas amontoables), a páxina web e o depósito esixido polo aluguer.

FONDO DE MANIOBRA INICIAL
Este cálculo permítenos coñecer o circulante que necesitaremos ao comezo da actividade.

FINANCIACIÓN
Coñecendo as nosas necesidades de inversión e de fondo de manobra inicial, valoraremos as
fontes de financiación para o proxecto. Neste caso, aínda que os promotores solicitarán dúas
liñas de subvencións para a creación de cooperativas ao estar en situación de desemprego,
non se inclúe esa partida para presentar unha estimación máis conservadora. As dúas persoas
promotoras aportarán ao 50% o capital necesario. A finais do primeiro ano, considérase unha
ampliación de capital de 18,000 euros, que será financiada ao 50% polos socios cooperativistas.
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INGRESOS
As hipóteses de ingresos veñen dadas polo estudo de mercado e a estimación de prezos. As
estimacións de vendas polas dúas liñas de negocio (venda de mazá deshidratada e aluguer)
compararase coa capacidade do proceso, para asegurar que esta é suficiente para cubrir a
produción requirida.
As vendas de mazá estímanse en base ao número de puntos de venda (HORECA, tendas de
alimentación, puntos de venda no Camiño de Santiago) e á venda media por punto de venda.
O prezo por caixa estableceuse en 13,4€. O prezo aumentará co IPC, mentres que o número de
puntos de venda e a venda media aumentará anualmente.
Os ingresos polo aluguer dos fornos estímanse en base ao número de produtores que utilizan
o servizo e os kg medios de froita desecada que producirán. O prezo por kg de froita desecada
é de 23,5 €/kg de froita desecada.

CUSTOS VARIABLES
Na liña de negocio de venda de mazás, é clave o prezo da materia prima, moi condicionado
pola esixencia ou non de certificado ecolóxico. Neste caso, buscaranse provedores que non
utilizan produtos fitosanitarios pero non necesariamente certificados. Considerarase tamén o
custo da enerxía consumida no forno como variable en función das horas en funcionamento, e
os custes de materiais auxiliares, coma produtos de limpeza, embalaxes ou etiquetado. Neste
punto, optouse por utilizar bolsas de plástico pola sensibilidade do produto ante a humidade,
pero testaranse diferentes alternativas retornables ou compostables para intentar substituír
aos plásticos dun só uso sen afectar á calidade do produto. As bolsas de 40g son pechadas por
termosellado, identificadas cun adhesivo impreso no obradoiro coa información requirida
sobre o seu contido e empaquetadas en caixas de 10 unidades. Os embalaxes e o etiquetado
cumpriran a normativa esixida para a venda ao público de produtos alimentarios.
O transporte de produto aos clientes realizarase a través dun distribuidor que percibe unha
comisión.
Na liña de negocio de servizo de desecado, os custos variables son os mesmos sen a materia
prima nin a distribución, xa que o cliente recolle o produto nas instalacións. O empaquetado é
en bolsas de 1kg, identificándose o contido cun adhesivo coa información pertinente.
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CUSTOS DE PERSOAL
As dúas persoas socias promotoras percibirán os salarios estipulados no apartado "Recursos
humanos", baixo o réxime de autónomos. O primeiro ano un dos socios non traballará a
xornada completa, cubrindo o 50% da xornada laboral.

OUTROS CUSTOS FIXOS
Os custos fixos inclúen os servizos profesionais (incluíndo a asesoría laboral, fiscal, legal, de
protección de datos, de prevención de riscos laborais e de seguridade alimentaria, as análises e
elaboración do etiquetado, notaría e a subscrición ao paquete ofimático), os seguros, o aluguer
da nave, o mantemento, os subministros xerais (auga, electricidade), as comunicacións (liña
móbil e internet), a publicidade e promoción (fundamentalmente a través de feiras e visitas
comerciais), os consumibles (que inclúen material de oficina, de limpeza e de seguridade) e
outros custos (taxas, gastos bancarios).
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POLÍTICA DE CIRCULANTE
O período medio de cobro e provedores será a 30 días. O sistema de cobro e pago será
preferiblemente a través de transferencia bancaria.
O período medio de rotación de existencias será de 60 días, considerando que a 31 de
Decembro mantense no almacén o equivalente a 2 meses de vendas en existencias (entre
produto terminado, materias primas e envases).

CONTA DE RESULTADOS
Na estimación a 10 anos da conta de resultados, extrapólanse as hipóteses empregadas,
axustando os prezos e custos en función da inflación estimada. As curvas de crecemento son
máis suaves coa consolidación do negocio, de xeito rematan estabilizándose en torno ao 5%.
Para dar resposta a ese crecemento, contarase con profesionais externos en momentos
puntuais da produción en función da temporada. Considérase que a partir do ano 4 é
necesario aumentar a capacidade, invertendo en novo equipamento en función das
necesidades de produción. O imposto de sociedades considerado é unha estimación en base á
condición de cooperativa do proxecto.
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BALANCE
Cabe destacar que ao tratarse dunha cooperativa, existen uns fondos de reserva obrigatorios
do 25% sobre o resultado cooperativo.

FLUXO DE CAIXA

RENDEMENTO
O período de recuperación da inversión para os socios é de 6 anos. O rendemento crece nos
últimos anos da estimación, chegando a un TIR a 10 anos do 23,4%, sen considerar o valor
residual.
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CRONOGRAMA DA
POSTA EN MARCHA
TAREAS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

Preparación do Plan
de Negocio
Trámites para a
constitución da
cooperativa
Declaración previa ao
inicio da actividade
Deseño da imaxe de
marca e da web
Identificación e
negociación con
provedores
Compra e instalación de
equipamento e consumibles
Solicitude de pedido a
provedores
Inicio das actividades
comerciais (contacto con
potenciais clientes, deseño da
campaña de presentación do
proxecto, etc.)
Trámites laborais e
administrativos (permisos,
alta en centro de traballo)
Probas de produción (axuste
do equipamento e procesos)
Inicio da actividade
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CONTACTO
Asociación de Desenvolvemento Seitura22 GDR 24
A Malata, Edificio de Usos Múltiples 15405 Ferrol (A Coruña)

Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos
Antiga Cámara Agraria 1º, San Marcos, s/n 15318 Abegondo (A
Coruña)

Asociación de Desenvolvemento Comarcal da Terra Chá
Rúa Carmiña Prieto Rouco, s/n 27800 Vilalba (Lugo)

Asociación de Desenvolvemento Comarca de Lugo-GDR4
Avda. de Lugo 89 27220 Friol (Lugo)

Asociación de Desenvolvemento A Limia Arnoia- GDR10
Avda. de Ourense, 19 32630 Xinzo da Limia (Ourense)

Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural
Avda. de Peinador 39- 1º Tameiga, 36416 Mos (Pontevedra)

