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PRESENTACIÓN 

No contorno económico actual, o crecemento baseado na expansión comercial nos 

mercados internacionais, constitúe unha estratexia de negocio con un gran potencial 

de impacto nos resultados empresariais. Para poder aproveitar as oportunidades que  

ofrecen os mercados exteriores é preciso contar cun equipo humano adecuadamente 

formado e capacitado, con habilidades e coñecementos específicos. 

Nesta liña o Clúster Alimentario de Galicia (CLUSAGA) organiza unha nova actividade 

de mentoring deseñada en colaboración co Máster en Dirección e Xestión de 

Comercio Exterior (MASCOMEX) da Universidade de Santiago de Compostela, que 

conta con máis de 25 anos de experiencia e está considerado un dos mellores de 

España na súa especialidade, segundo o ranking publicado polo diario El Mundo. 

Esta actividade está dirixida ás empresas do clúster participantes no Proxecto NF4, e 

polo tanto, pertencentes a algunha das tres cadeas de valor complementarias: 

alimentos conectados, alimentos funcionais e ingredientes saudables e alimentos 

procesados; e centrarase en catro mercados obxectivo: Canadá, Brasil, China e 

Estados Unidos. 

Este programa de mentoring componse de dúas actividades paralelas e 

complementarias. A primeira consta dunha acción formativa presencial co fin de dotar 

a todos os participantes dos coñecementos necesarios para afrontar con éxito a súa 

saída ou expansión no mercado internacional. A segunda  concrétase na elaboración 

dun Plan de Internacionalización individualizado para oito das empresas participantes, 

unha ferramenta que lle permitirá acadar os seguintes obxectivos: 



PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Nesta actividade a cada empresa participante asignaráselle un profesor-titor que xunto cun 

equipo de estudantes do MASCOMEX, que colaborarán cos técnicos e directivos das em-

presas na elaboración dun plan de internacionalización para cada unha das empresas par-

ticipantes. Esta actividade desenvolverase dende o mes de febreiro ata o mes de xuño. 

Na primeira etapa compáranse os distintos mercados considerados no Proxecto NF4, co 

obxectivo de identificar aqueles que presentan maiores oportunidades de negocio para 

cada empresa, concretándose un ranking de mercados prioritarios cara aos que orientar a 

súa actividade internacional. Deste xeito a empresa poderá decidir en que países vai 

concentrar os esforzos e os recursos dos que dispón. Neste senso teranse en consideración 

distintos factores que afectan ao atractivo do mercado (tamaño, crecemento,…) e as 

dificultades de acceso ao mesmo (competencia, regulacións,…). 

Selección de mercados obxectivo 

En base á información obtida no estudo de mercado, elaborarase un Plan de Acción Co-

mercial, no que se propoñerán os obxectivos acordes coa súa potencialidade, as estrate-

xias de márketing (canais de comercialización, envases, promoción, presos,…) máis ade-

cuadas para desenvolver o mercado, así como as accións concretas para alcanzalos, debi-

damente orzadas e temporalizadas, nun horizonte temporal de 3 anos, para que poidan 

comezar a verse os froitos do esforzo realizado na internacionalización. Nesta fase concreta-

ranse posibles “partners”, necesidades de recursos humanos (“managers”), financeiros, etc. 

Plan de acción comercial 

Na segunda etapa realizarase un detallado estudo do mercado que a empresa 

seleccionou previamente como obxectivo, incluíndo os factores determinantes da 

demanda, os competidores, as canles de distribución, os prezos e outros factores 

condicionantes da comercialización dos seus produtos. Isto permitiranos identificar as 

principais oportunidades e ameazas que ofrece o mercado, así como as fortalezas e 

debilidades con que conta a empresa para abordalo. En base a elo, poderase valorar a 

estratexia ou a forma de entrada e o posicionamento máis axeitos para abordalos. 

Estudo do mercado obxectivo 



PROGRAMA FORMATIVO 

O perfil do consumidor actual é moi diferente á idea tradicional dun consumidor pasivo, que se limita a 

consumir aquilo que lle ofrece o mercado. O novo consumidor é proactivo, ten capacidade de 

liderazgo, é activo en redes e está moito máis informado. As novas tecnoloxías convertérono nun 

axente activo, cunha importante influencia á hora de expresar o seu parecer, tanto para facer 

suxestións como para xerar contidos e dar opinións moi tidas en conta por outros consumidores que 

buscan información de referencia. Este novo tipo de consumidor non se explica sen ter en conta os 

cambios económicos, culturais e tecnolóxicos da "aldea global" na que actualmente nos movemos.  

O consumidor do s. XXI. Novas tendencias na distribución. 

Xavier Cros Benlliure 

Este programa formativo terá unha duración de 27 horas e a Universidade de Santiago de 

Compostela expedirá un diploma acreditando a formación recibida en Márketing Internacional aos 

alumnos  que asistan a máis do 80% das horas formativas presenciais. 

Para facilitar a asistencia dos profesionais, as clases presenciais impartiranse seis venres, entre 

febreiro e abril, en horario de tarde, de 15.30 a 20.00 horas. O lugar de impartición será a Facultade 

de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela. Salvo a primei-

ra xornada que será de 15.00 a 19.00 horas na sede do clúster, no Edificio Feuga. 
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FEBREIRO 

A entrada da internet na vida diaria das persoas e das empresas obrigou a que estas reformulen os seus 

modelos de negocio para facelos máis efectivos e competitivos ante esta nova realidade. O comercio 

electrónico rompeu moitas das barreiras que as empresas tiñan que afrontar no seu proceso de 

internacionalización, abrindo novas oportunidades no seu desenvolvemento internacional, pero tamén 

aflorou novos competidores que as ameazan. Para facer fronte a esta situación, a empresa 

internacional debe desenvolver unha estratexia “on- line” que reforce a súa capacidade competitiva e 

lle permita aproveitar as oportunidades xurdidas das novas tecnoloxías. 

Os novos modelos de xestión da empresa internacional. 

Fernando Maudo Arranz 

 

Actualmente a internacionalización converteuse nun factor fundamental para o desenvolvemento dos 

negocios e a mellora da competitividade de calquera empresa, con independencia do seu tamaño, 

do sector de actividade ao que pertence ou dos recursos que manexa. Para poder afrontar con éxito a 

súa expansión internacional as empresas deben analizar os distintos factores que conforman a contorna 

exterior e como afectan nas súas actividades, así como as distintas estratexias que poden levar a cabo 

neste ámbito, e especialmente as que identifican a “ruta ata o mercado” máis idónea para ela. 

A internacionalización, unha decisión estratéxica. 

Julio López Castaño 
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PROGRAMA FORMATIVO 

A actual contorna internacional obriga a moitas empresas a reformular a forma na que ata agora 

fixaban os seus prezos. A intensidade competitiva levou a que moitas empresas, con independencia da 

súa estratexia, posicionamento no mercado e grao de diferenciación dos seus produtos, a empregar os 

prezos como un instrumento chave para manter e mellorar a súa capacidade competitiva e para 

acadar os seus obxectivos, sexan estes de imaxe, de participación no mercado ou de rentabilidade. No 

ámbito internacional, a problemática do prezo gaña en complexidade, consecuencia dos diferentes 

factores que a afectan: tipos de cambio, aranceis e outros custos de acceso ao mercado, grao de 

competencia, etc.  

A fixación de prezos en mercados internacionais. 

Miguel A. Otero Simón 

Actualmente a marca é o principal activo que pode xestionar unha empresa, tanto no ámbito nacional 

como no internacional. Un activo que hai que crear e desenvolver co paso do tempo e cun esforzo 

continuado de márketing, buscando ocupar un lugar destacado, de liderazgo, na mente do 

consumidor. A análise e o diagnóstico da imaxe de marca, a identificación da visión ou 

posicionamento buscado para a marca, así como o coñecemento dos instrumentos que podemos 

empregar para desenvolvelos, son factores críticos para o éxito da empresa no ámbito internacional.  

Imaxe e posicionamento da marca internacional. 

Julio Cerviño Fernández 
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ABRIL 

Nos últimos anos o márketing, e dentro del a comunicación, foron gañando importancia e peso dentro 

da empresa. Na sociedade actual a comunicación converteuse nun dos instrumentos fundamentais, 

non só para captar a atención e o interese dos clientes, senón tamén para relacionarse con eles, 

mellorando a súa experiencia de compra e, por tanto, favorecendo a súa fidelización. As novas 

tecnoloxías achegan un novo contexto que permite unha comunicación máis interactiva e grupal. O 

plan de comunicación establece a “folla de ruta” que a empresa debe seguir para comunicarse de 

forma efectiva cos mercados aos que se dirixe, conseguindo influílos e atraelos cara os seus produtos.  

Plan de marketing e de comunicación internacional. 

Enrique Aygües Morosoli 
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PROFESORADO 

Doutor en C. Económicas e Empresariais e Máster en 

Dirección Internacional de Empresas (Universidade Au-

tónoma de Madrid). “Master in International Af-

fairs” (Washington University). Na actualidade compaxi-

na a súa actividade como consultor de márketing en 

Positioning Systems e como asesor técnico do Foro de 

Marcas Renombradas Españolas, coa docencia univer-

sitaria como profesor de Márketing Internacional e a 

dirección do Máster en Dirección Internacional de Em-

presas na Universidade Carlos III. Tamén dirixe o Máster 

en Xestión de Empresas Internacionais de CECO-

Universidade Menéndez e Pelaio e colabora como do-

cente en diferentes institucións. 

Licenciado en Xestión Comercial e Marketing (ESIC). 

Máster en E-business (Instituto de Desenvolvemento de 

Empresas). Diplomado no Programa de 

Desenvolvemento Directivo (IESE). Conta con máis de 

20 anos de experiencia en marketing e dirección 

internacional. Actualmente é Director Xeral de unha 

compañía especializada en márketing e comunicación 

no sector alimentario, Agro Food Marketing. Tamén 

destaca a súa traxectoria anterior no Grupo 

Campofrío, onde ocupou postos como Director de 

Marca, Director de Márketing, Director de 

Desenvolvemento de Negocios, Director Internacional 

e, na súa última etapa, Global Export Marketing 

Manager. 

Enrique Aygües Morosoli Julio Cerviño Fernández  

Licenciado en Administración e Dirección de Empresas 

e Licenciado en Investigación e Técnicas de Mercado 

(Universitat de Barcelona). Actualmente é responsable 

da plataforma de estudos colaborativos Shopper View 

de AECOC. Tamén nesta institución, é Responsable de 

Servizos e Proxectos de Análise da Demanda. Con máis 

de 15 anos de experiencia no mundo do márketing e 

da investigación de mercado, anteriormente traballou 

tanto en empresas multinacionais como familiares, que 

operan no canal HORECA e no de gran consumo. Xes-

tionou marcas como  COLHOGAR ou DEMARK UP da 

multinacional americana Georgia Pacific (actualmente  

SCA ) e entrou de cheo no mundo da alimentación 

conxelada en Maheso, como Brand Manager. 

Xavier Cros Benlliure 



PROFESORADO 

Enxeñeiro Superior Aeronáutico (Universidade Politécnica 

Madrid). M.B.A. (Instituto de Empresa).  Actualmente é 

CEO Founder de Genetsis e-Commerce e Membro do 

Consello en Discefa e Araven. Conta cunha experiencia 

de máis de 25 anos na dirección e xestión de negocios 

internacionais, vivindo en China durante 2 anos e medio 

como CEO de OSBORNE Greater China e Director Xeral 

de OSBORNE Asia, anteriormente fora Director Xeral da 

Unidade de Negocio Internacional. Destacan tamén, 

entre os múltiples postos que ocupou, os de Presidente de 

TOTAL ENERGY BUSINESS, Vicepresidente do Consello-

Conselleiro Delegado do Grupo AVANZIT-EZENTIS, Director 

Xeral Internacional de ALDEASA-WDF, Subdirector Xeral 

de ENDESA. 

Máster en Dirección de Empresas e Master en 

Comercio Exterior (CECO-ICEX). Licenciado en Dereito 

e Diplomado en Empresariais (Universidade Pontificia 

de Comillas - ICADE). É consultor e destacado experto 

no negocio electrónico. Foi Vicepresidente Global de 

SHOWROOMPRIVE.COM e Director Xeral de VENTA-

PRIVÉE España. Ocupou postos directivos en varias 

empresas téxtiles como Director Xeral e Conselleiro 

Delegado de CARAMELO e de CORONEL TAPIOCA e 

Director Comercial do Grupo INDUYCO (El Corte Inglés) 

e Director de Área do Grupo INDITEX. Foi Asesor de 

Comercio Exterior e Xefe da Sección de Relacións 

Internacionais na Cámara de Comercio e Industria de 

Madrid. 

  

Julio López Castaño Fernando Maudo Arranz 

Máster en Comercio Exterior e Licenciado en Ciencias Empre-

sariais (Universidade de Santiago de Compostela). Posgrao 

Development in International Business Studies (Universidade 

de Carolina do Sur). Actualmente é Director do Máster de 

Dirección e Xestión de Comercio Exterior (MASCOMEX) e Pro-

fesor de Comercialización e Investigación de Mercados na 

Universidade de Santiago de Compostela. A súa experiencia 

profesional desenvolveuse en empresas de diferentes secto-

res produtivos como as telecomunicacións (Televés), a ali-

mentación (Donuts-Panrico), a banca (Banco Urquijo) e o 

turismo (Globalia). 

  

Miguel A. Otero Simón 



UN PLAN PARA ABRIR MERCADOS... 

 

“No ano 2016 realizamos un Plan de Internacionalización con MAS-

COMEX co obxectivo de implantarnos en EE.UU., o que supuxo unha 

gran evolución profesional e comercial para a nosa empresa” 

 Alejandro Álvarez  

Director Financeiro de CAFÉS CANDELAS 

“A información obtida no Plan de Internacionalización permitiunos ter 

a visión necesaria para debuxar a estratexia pola que se vai rexer a 

empresa durante os seguintes 3-4 anos” 

 Nuria Nóvoa 

Export Manager de CAFÉS CANDELAS 

Son case un centenar 

as empresas, dos máis 

variados sectores, as 

que experimentaron 

os beneficios desta 

colaboración con 

M A S C O M E X .  U n 

exemplo claro sería a 

empresa elaboradora 

de xamóns e embutidos, Torre de Núñez, cuxa 

facturación se incrementou de forma moi 

significativa durante os anos da crise grazas a súa 

internacionalización, pasando de non exportar 

practicamente nada, a que a súa actividade 

internacional representase en torno ao 15% da súa 

facturación en menos de 5 anos.  



MÁIS INFORMACIÓN: 

 

international@clusaga.org 

981 556 062 

www.clusteralimentariodegalicia.org 

www.newfrontiersinfood.eu 

mailto:international@clusaga.org
http://www.clusteralimentariodegalicia.org/
http://www.newfrontiersinfood.eu/

