
Seguimento
e avaliación 

Informe elaborado por:



Descrición da empresa

CIFGA sitúase como a primeira empresa produtora de materiais de referencia certi�cados de biotoxinas 
mariñas en Europa e a segunda no mundo, estando só por detrás do CNRC (Canada National Research 
Council). 

As súas instalacións están localizadas na Facultade de Veterinaria da USC, no Campus de Lugo. 
CIFGA conta cuns perfís eminentemente técnicos cunha elevada capacidade para desenvolver produ-
tos complexos.
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Experiencia no programa

CIFGA asistiu a diversas xornadas ofertadas no 
programa AgroBiotech e tivo presenza no 
stand compartido para empresas participan-
tes, onde contou con folletos e información 
comercial.

Segundo as necesidades detectadas realizou-
se un itinerario de aceleración de "Internacio-
nalización" (de 6 meses de duración), no que 
se traballou na elaboración dun plan comer-
cial que lles permitira chegar ao mercado 
dunha forma máis rápida e sólida, favorecen-
do os primeiros contactos cos clientes obxec-
tivo.

CIFGA valorou moi positivamente a súa parti-
cipación no Programa AgroBiotech. Destaca o 
apoio proporcionado para reforzar ideas que 
tiñan inicialmente e que conseguiron madu-
rar e matizar. Tamén destacan a boa oportuni-
dade que supuxo ter contacto con outras 
empresas, sobre todo a posibilidade de com-
partir problemas comúns.

02

1



+14%

0%
+7%

Persoal (nº)

+14%Persoal

Acordos comerciais
nacionais (nº)

+14%Accións de promoción
no exterior (nº)

0% Proxectos
I+D+i (nº)

Facturación (%)

100% Acordos comerciais
internacionais (nº)

+60% Vendas nacionais (%)
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Indicadores
de madurez

04

de I+D (nº)

VALORES DE 2015 VALORES DE 2017

Excelencia operativa

Excelencia operativa
H2020

Excelencia operativa
LIDERADO DE PRODUTO

Excelencia operativa
PRESENZA EN Nº PAÍSES

Excelencia operativa
PRODUTOS NO MERCADO EUROPEO

Excelencia operativa
PRODUTOS NO MERCADO MUNDIAL

1 2 3 4

Indicadores xerais
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Δ BIANUAL (XAN15 - XAN17)

EXCELENCIA OPERATIVA

Evolución da empresa en base aos indicadores previamente descritos.



Indicadores
específicos
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OBXECTIVOS CURTO E
MEDIO PRAZO DO PROCESO
DE ACELERACIÓN

3

Creación do equipo comercial
interno e rede exterior

Meta
Valor

de partida
Situación

2017
Equipo comercial
interno/ externo

Consolidación do 
acordo comercial con 
LGC Standards (toxinas 
mariñas) e inicio da 
colaboración con 
Abraxis BioScience  de 
EE.UU (toxinas de auga 
doce)

Selección da nova liña de
negocio

Valor
de partida

Situación
2017

Selección de liña de 
negocio: micotoxi-
nas ou cianotoxinas

Comercialización de 
micotoxinas no 
mercado alemán

Proposta de proxecto á
Fase I do Instrumento
PEME (H2020)

Valor fin
de programa

Previsión
2017

Incremento dun
20%

Incremento dun 50%
Situación 2017

Non se levou a cabo 
a súa comercializa-
ción

Lanzamento da nova liña
de negocio seleccionada

Valor fin
de programa

Situación
2017

Identi�cación de 
nova liña de 
negocio: toxinas de 
auga doce

Desenvolvemento 
da nova liña de 
negocio
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Iniciouse unha colaboración coa compa-
ñía estadounidense Abraxis BioScience 
para a comercialización de toxinas de 
auga doce.

Resultados 

acadados


