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1

Introducción
A principios do ano 2010, hai apenas dez meses, o Clúster TIC Galicia
pechaba a súa etapa constituínte, facéndose a prensa eco no mes de febreiro
da formalización do nacemento. O Clúster TIC Galicia apuntábase xa entón
como baluarte do cambio de modelo produtivo, cara a unha economía
baseada na innovación, a mellora de productividade, creadora de riqueza e
de empleo de calidade para o macrosector, que puxera en valor o
macrosector TIC galego, impulsando a colaboración entre empresas,
aproveitando a capacidade tractora das máis grandes e a axilidade e
capacidade de innovación das pequenas.
Nestes meses, dende a incorporación de directivos galegos das empresas TIC
galegas aos órganos estratéxicos e de dirección, creáronse grupos de
traballo, e traballouse a reo pola consolidación do Clúster TIC Galicia,
presentacións ante as administracións, ao propio macrosector, ao
empresariado galego e a sociedade en xeral, cun claro obxectivo: dotar ao
Clúster TIC Galicia dos mimbres necesarios para desenvolver a súa labor.
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Neste documento recóllense os eixos estratéxicos, os obxectivos, a misión e
visión do Clúster TIC Galicia e as accións e programas de actuación,
ferramentas para desenvolver esa labor de forma conxunta, coordinada,
baixo unha perspectiva común de vertebración do macrosector galego das
TIC, e coa confianza e a firme convicción da capacidade para melloralo, a
través da cooperación, a innovación e a integración colaborativa de todos os
axentes implicados, mellorando a competitividade do tecido produtivo
sectorial, a do tecido produtivo galego en xeral, e por ende, a mellora da
economía e a sociedade galegas.
Foi obxecto de estudio previo o macrosector TIC galego, a cadea de valor, as
súas capacidades e as súas inquedanzas, traballouse sobre o contorno, local
e global, analizáronse as previsións económicas, os mercados, as evolucións
tecnolóxicas, as tecnoloxías de vangarda e como afectarán estas o
desenvolvemento futuro do macrosector. Utilizáronse ferramentas
consultivas, analíticas e descriptivas, fomentando durante toda a fase de
análise a participación activa do macrosector, facilitando o asentamento das
bases sobre as que construír o Plan Estratéxico.
Utilizouse para a análise das relacións entre obxectivos e as liñas e eixos
estratéxicos e para o establecemento de indicadores e a formulación do
cadro de mando (Balanced Scorecard) a metodoloxía amplamente
contrastada dos profesores Robert S. Kaplan e David P. Norton. Así mesmo,
para a análise das forzas que interveñen na competencia dun sector,
recurriuse ao famoso modelo do diamante de Michael Porter, profesor e
economista recoñecido mundialmente pola súas ensinanzas en xestión e
administración de empresas, e en particular aplicado a este documento,
pola súa labor no desenvolvemento de modelos de clústers e a súa posta
exitosa en funcionamiento.
Así mesmo, tamén se realizou unha extensa investigación sobre as mellores
prácticas doutros clústers, tanto do macrosector TIC como doutros sectores,
a nivel nacional e internacional, así como os factores de éxito dos mesmos e
as posibilidades de aplicación e traslado ao macrosector TIC galego.
O Plan Estratéxico, en resumo, parte do coñecemento propio do
macrosector TIC galego, dos modelos, natureza e funcionamiento dos
clústers e os seus factores de éxito, da análise do contorno económico,
financeiro e tecnolóxico, e utilizando as metodoloxías e ferramentas máis
avanzadas, desenvolve a proposta de éxito para o Clúster TIC Galicia que
este documento recolle.
Non se descobren neste Plan Estratéxico recetas máxicas, non se propoñen
arriscadas aventuras nin se piden esforzos imposibles. Moi ao contrario,
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plantéxase o presente Plan Estratéxico coma unha guía cara aos obxectivos
comúns para o macrosector TIC galego, que lle permita afianzarse e crecer
con paso firme, emprendendo e ensinando a percorrer camiños que xa
percorreron outros antes, mellorando cada paso para ser mellores a cada
paso. Nun ano Xacobeo coma este, interiorizando a forza da vontade posta
no camiño, e a ilusión da mirada posta na meta.
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2

Análise económica
Este plan estratéxico vaise desenvolver nun período histórico de altísima
incertidume económica, xerada pola burbulla financeira do 2008 e aínda sen
unha vía clara de saída deste proceso de recesión no que nos atopamos.
A incertidume constatouse de feito no proceso de escoita ás empresas
membro do Clúster, no que foi posible presentar unhas prediccións
macroeconómicas que só semanas despois foron sustituidas por outras
moito máis optimistas. Nestes días, ao tempo que melloramos as
prediccións para 2011 estamos a ver o inminente rescate dalgunhas
economías europeas.
O Clúster ten que aceptar que a incertidume xeral vai marcar o rumbo dos
acontecementos empresariais en Galicia e, polo tanto, deseñar extratexias
flexibles e adaptativas que lle permitan crecer en medio dun contorno
complexo e escaso en fontes de financiamento. Nembargantes, nunca máis
que agora foi necesaria a presencia dunha organización forte e ambiciosa
que defenda os intereses do macrosector TIC galego, que axude a
transformar a excesiva orientación a servizos de corto radio de acción das
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empresas galegas e que, en definitiva, nos axude a todos a armarnos dun
arsenal de instrumentos e prácticas que nos faga máis competitivos para o
mundo postcrise, no que a dominancia das empresas máis fortes do mundo
vai ser todavía máis evidente.

2.1

Dimensionamento da crise actual no macrosector

2.1.1

A crise económica en 2009 en España
O ano 2009 foi de continuidade na recesión presente, con fortísimas caídas
en sectores tan relevantes para a nosa economía como o da construcción ou
o do automóbil. Neste último sector manufacturero víronse caídas na
facturación do ata o 40%.
Un indicador claro do impacto brutal desta crise é o investimento en
equipamento, que sufríu de forma singular, cun decrecemento do 22,9% en
España e dun 17,6 na UE. Este indicador é importantísimo para explicar o
comportamento do sector TI e de parte do sector TELCO relacionado
fortemente coa industria máis que cos consumidores.
O consumo dos fogares viuse tamén reducido en 2009 un 4,3% e un 1,1%
na UE, indicando por unha parte unha certa actitude de aforro nas familias e
por outra o efecto incipiente do paro.
Dende o punto de vista das familias, a forte diferenza de caída entre o
investimento e o consumo dos fogares indica, dalgún xeito, que a
incertidume no futuro está a provocar unha actitude extremadamente
conservadora á hora de investir en bens de consumo de alto precio, como
automóbiles ou vivendas. Tendo en conta a alta dependencia do noso país
destas dúas industrias, o efecto é doblemente pernicioso para a economía.
Dende o punto de vista das empresas, a incertidume sobre o futuro e a forte
caída en ingresos de moitas delas, levou a deter por completo o
investimento en novos proxectos, innovación e mellora dos procesos,
centradas como están as empresas nos problemas relacionados co custe de
saída do persoal sobrante ou nos problemas de refinanciamento.
O RETRASO DA CHEGADA DA CRISE ÁS TIC
O macrosector TIC aporta hoxe un 8% ao PIB da UE (27 países) e supón un
25% do crecemento económico, un 6% do emprego e un 20% do gasto en
I+D+i. Só en España o macrosector representa unha facturación conxunta
de 77,4 millardos de euros, aporta un 7,07% ao PIB e xera máis de 350.000
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empregos directos e millóns de indirectos. Non pode caber dúbida algunha
de que se trata dun sector estratéxico para o noso país e para a UE e, en gran
medida, o motor da innovación e a mellora de procesos do resto das
industrias.
Posiblemente pola súa importancia para as outras industrias, cando
revisamos a evolución da facturación no macrosector TIC nos últimos anos
enseguida atopamos unha anomalía interesante: a crise non chegóu ao
macrosector no ano 2008. Houbo un fenómeno de inercia ou de minoración
da crise do macrosector polo papel que pode desenvolver como catalizador
da productividade de todas as industrias.
Ainda que as TELCO comenzaron a sentir o efecto da caída na demanda do
consumo nos fogares o efecto conxunto do macrosector TIC foi dun
crecemento case nulo en 2009 (de 43.945 millóns de euros en 2008 a 44.185
millóns de euros en 2009).

Figura 1. Millóns de euros mobilizados no sector TELCO (azul) e no sectort TI (verde) antes de 2009. Fonte:
MITyC, 2010.

A ilustración seguinte amosa, ademáis, cómo este crecemento case nulo é
asimétrico, posto que se separamos a facturación das empresas do sector TI
aínda vemos crecementos sostidos en 2008 (un +4,3% dende 18.227 millóns
de euros en 2007 ata 19.017 millóns de euros en 2008).
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A asimetría entre as empresas TELCO e as empresas TI explícase pola alta
exposición das primeiras ao consumo dos fogares e das segundas ao
investimento en equipamento.
2009, O ANO DA CRISE NAS TIC
A crise chega con forza ao macrosector TIC en 2009, cando o arrastre
doutros sectores xa fortemente afectados (a construcción, o automóbil, a
alimentación) é patente.
Como pódese ver na táboa seguinte, o efecto nas principais magnitudes
económicas españolas foi impactante.
% CRECEMENTO DA MAGNITUDE

2009

PIB
Consumo dos fogares
Investimento en equipamento e outros produtos
Demanda nacional
Emprego

-3,7
-4,3
-20,7
-6,4
-6,8

Táboa 1. Efecto da crise de 2009 nas principais magnitudes macroeconómicas españolas. Fonte: Servizo de
Estudos Económicos do BBVA.

Como se constatará máis adiante, a caída tan forte no investimento en
equipamento vese reflexada prácticamente na mesma medida no
investimento en hardware TI.
O EFECTO DA CRISE NAS TELCO
As industrias TELCO sufriron tamén en 2009 por primeira vez en máis de
unha década. Nin siquera a burbulla tecnolóxica do 2000 afectáralles tanto
como esta brusca recesión que estamos a vivir. Neste ano sufriron unha
caída do 9% en facturación.
O EFECTO DA CRISE NAS TI
A táboa seguinte amosa os efectos da crise sobre o sector TI, cun descenso
en facturación do 8,1%.
MAGNITUDE

Facturación total bruta
Mercado interior bruto
Mercado interior neto
Actividade endóxena
Exportacións
Importacións
Balanza comercial
Tasa de cobertura (%)
Valor engadido

2008

2009

%

19.018
17.761
13.524
4.237
1.257
5.812
-4.555
22
8.282

17.468
16.128
12.416
3.712
1.340
4.904
-3.564
27
7.803

-8,1%
-9,2%
-8,2%
-12,4%
6,7%
-15,6%
-21,8%
N/A
-5,8%
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MAGNITUDE

Producción

2008

2009

%

15.865

14.748

-7,0%

Táboa 2. Efecto da crise de 2009 nas principales variables do sector TI (en millóns de euros). Fonte: MITyC,
2010.

Ainda que lixeiramente menor que a caída do mercado TELCO, o mercado TI
reflicte en 2009, cun 8,1% de caída, o efecto de arrastre das caídas noutras
industrias españolas. A alta dependencia deste sector da renovación de
equipamento anual, que arrastra non só estas vendas senón un conxunto de
servizos profesionais asociados, levouno a caer estrepitosamente por
primeira vez en máis dunha década.
2.1.2

Caída da participación das TI no PIB
Xa dixemos anteriormente que o macrosector TIC representaba en 2009
ainda o 7,07% do PIB español. Ainda que pode parecer unha porcentaxe
relevante hai que por de manifesto que a caída en 2009 en representatividad
na economía española é alarmante no caso das TI. A figura seguinte amosa
este efecto.

Figura 2. Evolución da participación porcentual do macrosector TI no PIB español. Fonte: MITyC, 2010.

A participación de TI no PIB español, no ano 2009, situouse no 1,53%, un
punto por baixo da media da UE-25, que resultou ser de 2,53%. A figura
seguinte amosa a evolución do peso no PIB.
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Cun 15,4% de caída en representatividade no PIB en 2009, o sector TI
parecería ter un grave problema coiuntural. Nembargantes pode tratarse
máis dun efecto de contorno que dun problema propio do sector. Por
exemplo:
O PIB de 2009 está fortemente lastrado por investimentos enormes (8.000
M€) en aceras e obras menores, que non arrastran servizos nin produto TI.
A desaceleración da construcción deforma completamente a estrutura
habitual do noso PIB, arrastrando na súa caída ao sector TI.

Con todo hai que facer mención dun feito que se deriva da curva anterior:
independentemente de que a caída en participación non sexa culpa do
sector, dende 2004 éste non crecía en participación na economía española,
dando síntomas dun aletargamento que non está en liña co esforzo que a UE
está a por no desenvolvemento das TICs.

2.2

Previsións macroeconómicas para 2010 e 2011
Toda esta análise previa sobre o impacto da recesión española e europea no
macrosector TIC lévanos á pregunta de si o problema será puntual ou
estamos a entrar nun proceso prolongado de estancamento ou caída das
cifras macroeconómicas.
Os principais servizos de estudos económicos de España están a apuntar
unha certa recuperación nalgúns dos indicadores para 2011. A validez destas
previsións podería estar, nembargantes, en dúbida, xa que só fai un par de
meses todos eles eran moito máis pesimistas do que o son agora. Hai unha
importante volatilidade na exactitude das previsións.
A táboa seguinte amosa as previsións de peche para 2010 e as anuais para
2011, segundo o Servizo de Estudos Económicos do BBVA e de Funcas.
CRECEMENTO ANUAL (%)
BBVA

PIB
PIB sen investimento en vivenda
PIB sen construcción
Consumo dos fogares
Equipamento e outros produtos
Equipamento
Exportacións
Emprego total

-0,2
0,8
1,5
1,6
-2,4
3,7
10,0
-2,2

2010
FUNCAS

-0,2

1,2
-2,5
9,2
-2,3

2011
FUNCAS

BBVA

0,9
1,3
1,8
1,0
2,3
4,1
8,0
-0,2

0,8

1,0
1,5
5,8
-0,4

Táboa 3. Cadro macro de previsións económicas de crecemento dos principais servizos de estudios en España.
Fonte: servizos de estudos económicos do BBVA e de Funcas, novembro 2010.
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Os datos destes dous servizos de estudos son bastante coincidentes, como
se desprende da táboa anterior. Só nas exportacións e no investimento en
equipamento e outros bens Funcas se posiciona máis pesimista que o BBVA
para o 2011. En todo caso, de seren certas estas previsións, a nosa economía
estaría comezando a saír do proceso recesivo hacia finales de 2011, cun
recrecemento do PIB total ao 0,9% e do PIB sen construcción ao 1,8%.
O sector TI podería beneficiarse tamén dun crecemento forte (4,1%) do
investimento en equipamento en 2011, que tan en liña lle afectou en 2009
cando a caída era do 22,9%.
O sector TELCO non ten un prospecto tan positivo, cun crecemento do
consumo dos fogares aínda tímido (1% en 2011), posiblemente lastrado
polo retraso na recuperación do emprego, que en 2011 aínda estaría a
decrecer.
A suma destos dous efectos lévanos a pensar nunha recuperación moderada
do macrosector TIC ao longo de 2011, sen crecementos importantes ata que
se recupere de novo a normalidade no emprego e, polo tanto, nos ingresos
das familias.
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3

Análise política e normativa
Neste capítulo analízase a influencia das decisións e as estratexias políticas e
do marco legal sobre o presente e o futuro do macrosector TIC.

3.1

Política TIC en Europa, España e Galicia
Cando se analiza o panorama de liderado das TICs no mundo atópase un
sesgo anómalo noutros sectores: as principais empresas de producción e
innovación en hardware están nos Estados Unidos e, coa excepción de SAP,
os principais actores no eido do software son tamén empresas
norteamericanas.
Os Estados Unidos teñen unha vantaxe importantísima no eido das TICs, que
se reflicte tamén na competitividade das súas industrias (clientes todas elas
da industria TIC). É por elo que a UE ten un importante traballo por facer no
fomento do desenvolvemento, tanto da industria TIC como da adopción de
solucións TICs para a potenciación da competitividade nas outras industrias.
Así o recoñece a Comisión Europea, que plantexa ao Parlamento Europeo,
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ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das
Rexións, a seguinte visión:
As TIC brindan infraestruturas e instrumentos esenciais para a creación, o
intercambio e a difusión do coñecemento, impulsan a capacidade
innovadora de todos os sectores e contribúen en máis de 40% ao
crecemento total da produtividade.
A fin de acadar unha maior competitividade xeral, en Europa estamos a
desenvolver un marco político e normativo de acción conxunta TIC que logo
se aplique de xeito coherente nas nacións europeas e se termiñe de regular e
implementar nas súas rexións.
A UE ten xa creado unha estratexia para o desenvolvemento das TICs,
chamada i2010, desenvolvida pola Comisión Europea e na que nos atopamos
nestes intres.
A iniciativa i2010 da UE, aprobada en xuño de 2005 e cun horizonte temporal
de 5 anos, foi a primeira estratexia unificada da UE para o desenvolvemento
da Sociedade da Información en Europa.
A Comisión Europea é coñecedora da menor competitividade da UE en
termos comparativos cos Estados Unidos e con China e outros países
emerxentes e a estratexia i2010 respondía ao intento de adiantar a
competitividade europea mediante a difusión intensiva das TICs no seu
tecido.
Hoxe aquela estratexia está na súa última fase e xa foi desplazada por unha
estratexia europea con miras no 2020: a estratexia Europa 2020, que
sustitúe á chamada Estratexia de Lisboa, e que pretende garantir un
crecemento económico durante a próxima década para Europa “intelixente,
verde e inclusivo".
Unha das iniciativas destacadas que se derivan da estratexia Europa 2020 é a
Axenda Dixital para Europa que fai das tecnoloxías da información e da
comunicación (TIC) a peza clave para que Europa acade ás súas ambicións
para 2020.
3.1.1

A estratexia Europa 2020 da UE
Europa 2020 contén unha nova visión do que terá que ser a economía social
de mercado de Europa para a segunda década do século XXI: unha economía
capaz de:
xerar emprego

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

lograr unha mellor calidade de vida para todos os cidadáns

Estas dúas preocupacións (sociais) europeas conduciron a establecer cinco
obxectivos económicos e sociais moi claros:
PREOCUPACIÓN

OBXECTIVOS

Emprego

Incrementar a taxa de emprego da poboación de 20 a 64 anos do 69%
actual ao 75%
Aumentar o investimento en I+D ata o 3% do PIB (dende o 1,9% actual)
e enmendar así un dos maiores fracasos da anterior Estratexia1
Mantemento da a estratexia do “20/20/20”:
Reducir as emisións de CO2 ao 20%
Aumentar as enerxías renovables sobre o consumo final ata un 20%
Reducir o consumo de enerxía nun 20%
Reducir o nivel de pobreza de 85 millóns de persoas na UE, ata algo
menos da súa cuarta parte, é dicir, nuns 20 millóns de persoas
Reducir a porcentaxe de abandono escolar a menos do 10%
Aumentar a porcentaxe de poboación comprendida entre os 30 e 40
anos que completa a súa educación terciaria, pasando do 31% ao 40%

Investimento
Emisións

Pobreza
Educación

Táboa 4. Os cinco grandes obxectivos da estratexia Europa 2020 da UE. Fonte: ec.europa.eu/eu2020.

Para acadar estes obxectivos, Europa 2020 propón tres prioridades que se
reforzan mutuamente:
Crecemento intelixente: desenvolvemento dunha economía baseada no
coñecemento e a innovación.

Crecemento sustentable: promoción dunha economía que faga un uso máis
eficaz dos recursos, que sexa máis verde e competitiva.
Crecemento integrador: fomento dunha economía con alto nivel de emprego
que teña cohesión social e territorial.

Por outra banda, os cinco obxectivos plantexados son representativos das
tres prioridades, pero non son exhaustivos xa que será precisa unha ampla
gama de accións a nivel nacional, comunitario e internacional para
sustentalos.
A Comisión propón sete iniciativas emblemáticas para catalizar os avances
en cada tema prioritario:
INICIATIVA

DESCRICIÓN

Unión pola innovación

Mellorar as condicións xerais e o acceso ao financiamento para
investigación e innovación e garantir que as ideas innovadoras

1

Na anterior extratexia, a UE non só non aumentou a súa taxa de investimento en I+D
senón que, a día de hoxe, é incluso menor que a do ano 2000 (2%). Parece que o problema
da competitividade pola vía do I+D+i é xeneralizado en Europa, non só en España.
2 1

INICIATIVA

DESCRICIÓN

se poidan converter en produtos e servizos que xeren
crecemento e emprego
Mocidade en movemento Mellorar os resultados dos sistemas educativos e facilitar a
entrada dos mozos no mercado de traballo
Acelerar o despregamento de Internet2 de alta velocidade e
Axenda Dixital para
beneficiarse dun mercado único dixital para as familias e
Europa
empresas
Axudar a desligar crecemento económico e utilización de
Europa que utilice
recursos, apoiar o cambio cara a unha economía con baixas
eficazmente os recursos
emisións de carbono, incrementar o uso de fontes de enerxía
renovables, modernizar o noso sector do transporte e
promover a eficacia enerxética
Mellorar o contorno empresarial, especialmente para a PEME,
Política industrial para a
e apoiar o desenvolvemento dunha base industrial forte e
era da mundialización
sustentable, capaz de competir a nivel mundial
Modernizar os mercados laborais e potenciar a autonomía das
Axenda de novas
cualificacións e empregos persoas mediante o desenvolvemento de capacidades ao
longo da súa vida co fin de aumentar a participación laboral e
adecuar mellor a oferta e a demanda de traballos, en particular
mediante a mobilidade laboral
Garantir a cohesión social e territorial de tal forma que os
Plataforma europea
beneficios do crecemento e do emprego sexan amplamente
contra a pobreza
compartidos e as persoas que sofren de pobreza e exclusión
social podan vivir dignamente e tomar parte activa na
sociedade
Táboa 5. As sete iniciativas emblemáticas da estratexia Europa 2020 da UE. Fonte: ec.europa.eu/eu2020.

É unha moi boa noticia de que unha das sete grandes iniciativas europeas
sexa precisamente o desenvolvemento dunha Axenda Dixital, como vehículo
de mellora social e empresarial. Adicionalmente, a iniciativa fai mención dun
mercado único dixital, indicando con claridade o seu propósito de eliminar as
limitacións e peches parciais que se veñen dando en Internet en función dos
gobernos de turno.
3.1.2

A Axenda Dixital para Europa
Como acabamos de ver, a Axenda Dixital para Europa é a iniciativa TIC que
establece a Estratexia Europa 2020 como peza clave no desenvolvemento da
competitividade europea. Esta iniciativa nace como unha declaración
conxunta da Comisión do Parlamento europeo, o Consello, o Comité
económico e social e o Comité das rexións.
2

“Internet de los objetos y reutilización de la información del sector público”, COM(2009)
278 final, COM(2009) 212 final.
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O obxectivo da Axenda Dixital para Europa é ofrecer beneficios sociais e
sostibles nun mercado único dixital, baseado en conexións ultra rápidas e
aplicacións interoperativas.
Os eidos de actuación nos que se estrutura a Axenda Dixital para son os
seguintes:
EIDO

Mercado Único
Dixital

Interoperabilidad
e e estándares

Uso de Internet,
seguridade e
confianza

Infraestruturas,
Internet
ultrarrápida

Investigación e
innovación
Fortalecer a
competitividade
do macrosector
TIC europeo

ACCIÓNS DESTACADAS

Ampliar o acceso ao contido legal en liña mediante a
simplificación do procedemento de autorización de dereitos de
autor, a súa xestión e a concesión de licenzas transfronteirizas.
Facilitar os pagos e a facturación electrónicos.
Simplificar a solución de controversias en liña.
Crear un verdadeiro Mercado Único Dixital.
Promover activamente o desenvolvemento dos mercados
europeos de contidos dixitais.
Proporcionar apoio para a dixitalización e divulgación do
patrimonio cultural de Europa.
Incentivar o subministro e o acceso dunha oferta legal de contidos
de alta calidade, e respectar a propiedade intelectual en Internet,
simplificando a complexidade das licenzas transfronteirizas.
Estimular o comercio electrónico transfronteirizo.
Dar resposta á Declaración de Malmö sobre administración
electrónica.
Asegurar a implementación de estratexias de administración
electrónica en termos organizativos, legais e técnicos.
Incluír a innovación e o aforro de custes na administración
electrónica.
Mellora da resposta coordinada europea aos ciberataques.
Reforzo das regras sobre protección dos datos persoais.
Obrigar potencialmente aos operadores dos sitios web a notificar
aos seus usuarios as violacións da seguridade que afecten os seus
datos persoais.
Salvagardar o carácter aberto de Internet.
Incrementar a fortaleza dunha Economía Dixital Europea
intelixente, sostible e inclusiva.
Explorar a forma de aproveitar as oportunidades do cloud
computing para conseguir unha maior produtividade e eficiencia.
Mellorar o coidado do medioambente.
Atraer investimentos en banda larga.
Fomentar o investimento en redes de fibra.
Promover unha ampla penetración da banda larga de velocidade
ultrarrápida en 2020.
Impulsar a competencia e o financiamento de redes do futuro.
Promover o rápido desenvolvemento de servizos dixitais sen fíos.
Adoptar o futuro programa de política do espectro radioeléctrico
da UE, co obxectivo dun uso eficiente do espectro radioeléctrico.
Potenciar os investimentos privados, complementándoas cos
fondos rexionais europeos.
Aumentar os fondos dedicados pola UE á investigación.
Reforzar a competitividade do macrosector TIC.
Revisar e mellorar a asignación de actuacións de I+D+i no
macrosector TIC da UE.
Incrementar as oportunidades de crecemento para as empresas
TIC en Europa.
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EIDO

Fomentar a
alfabetización, a
capacitación e a
inclusión dixitais
Dereitos Dixitais
dos Usuarios
Beneficios das
TIC para a
sociedade
Servizos Públicos
Dixitais

ACCIÓNS DESTACADAS

Apoiar a innovación en TIC mediante a I+D en áreas nas que
Europa ten un gran potencial de mercado.
Promover o coñecemento da normativa existente na UE en
relación á protección dos usuarios nas comunicacións electrónicas
e servizos en liña.
Reforzar a protección de datos e a privacidade dos usuarios de
redes sociais e en sectores clave, tales como a sanidade en liña e
os servizos de administración electrónica.
Investir nun uso intelixente da tecnoloxía e na explotación da
información para buscar solucións que nos permitan reducir o
consumo de enerxía.
Ofrecer apoio a unha sociedade que envellece.
Outorgar autonomía aos doentes.
Mellorar o acceso en liña dos discapacitados.
Resulta necesario o desenvolvemento de novos e mellores
servizos públicos dixitais, que reactiven a demanda e fagan
explícitas as vantaxes da economía dixital e o goberno aberto.
Promover a reutilización da información do sector público.
Incrementar a eficiencia da administración.
Impulsar unha redución significativa das cargas administrativas de
cidadáns e empresas.
Utilizar as TIC para o despregue sistemático en toda a UE de
servizos de sanidade en liña e de asistencia a persoas maiores.

Táboa 6. As accións estratéxicas da Axenda Dixital para Europa. Fonte: ec.europa.eu/digital-agenda.

VISIÓN CRÍTICA DA AXENDA DIXITAL E DA ESTRATEXIA EUROPA 2020
En honor a verdade hai que dicir que, como en tantas outras directrices, a
Comisión Europea propón a estratexia Europa 2020 sen garantías de
cumprimento por parte dos países membro, posto que descarta calquera
posibilidade de sancionalos se non cumpren estos cinco obxectivos.
Por outra banda, a maior dificultade para acadar os obxectivos marcados
pola Axenda Dixital Europea reside en asegurar a rápida adopción e
aplicación das medidas necesarias. O cumprimento require da implicación
de varios comisarios e a súa colaboración coas institucións comunitarias, así
como cos colectivos interesados en facer realidade a Axenda Dixital.
3.1.3

A estratexia española
A estratexia que sigue o Goberno español dende 2004 converxe coa i2020 e
máis recentemente coa Axenda Diital europea. En ambolosdous casos
segue, fundamentalmente, a directriz de apoio decidido ao
desenvolvemento da Sociedade da Información. No caso español o proxecto
nuclear chámouse Plan Avanza e nestes intres estamos a executar a súa
segunda parte: o Plan Avanza 2.

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

O PLAN AVANZA 2
Avanza é un plan dinámico, en permanente contacto cos axentes do
macrosector e, polo tanto, en constante evolución. Como consecuencia da
posta en marcha das iniciativas de Avanza (2005-2008), xurdiron novas
necesidades e se identificaron retos pendentes. No 2009 presentouse o Plan
Avanza 2 no que todas as áreas de Avanza foron reforzadas para superar as
metas globais de 2010 e endiante.
O Plan Avanza 2 cobre o período 2009–2012 e un dos seus principais
obxectivos é

Contribuír á recuperación económica do noso país grazas ao uso intensivo
e xeneralizado das TIC
cunha especial atención aos proxectos que impliquen sostibilidade e
aforro enerxético. Hai que dicir que esta misión do Avanza 2 é claramente
diferencial co seu antecesora, que perseguía recuperar o retraso de España
respecto da UE.
O Plan Avanza 2 pretende situar a España nunha posición de liderado no
desenvolvemento e uso de produtos e servizos TIC avanzados. Por este
motivo modificouse a estrutura do plan, definindo os seguintes eixos
estratéxicos e obxectivos:
EIXO

Infraestruturas

Confianza, Seguridade e
Accesibilidade
Capacitación tecnolóxica
Cidadáns / PEMEs
Contidos e Servizos
Públicos Dixitais

Desenvolvemento do
macrosector TIC (PEMEs)

OBXECTIVOS

Lograr a transición á TDT.
Maior alcance e velocidade da banda larga en zonas
rurais.
Ofrecer á comunidade científica mellores redes e servizos.
Medidas normativas no ámbito das Infraestruturas
Comúns en edificios e canalizacións de telecomunicacións
en dominio público.
Xerar confianza nas TIC, tanto nos cidadáns como nas
empresas, a través de políticas públicas de seguridade da
información.
Fomentar o acceso e uso das novas tecnoloxías tanto por
parte dos cidadáns como por parte das PEMES.
Impulso do desenvolvemento e a implantación da
Sociedade da Información mellorando a prestación dos
servizos públicos electrónicos ao cidadán e as empresas
mediante o uso das TIC (especialmente en Entidades
Locais).
Apoiar ás empresas que desenvolvan novos produtos e
servizos con elevado compoñente TIC e promover a
participación industrial española na construción da
Internet do Futuro, con especial atención aos contidos
dixitais.
25

Táboa 7. Eixos de actuación e obxectivos do Plan Avanza 2. Fonte: www.planavanza.es (15/09/2010).

Para o ano 2009, o orzamento do foi de 1.497 M€, que se distribuíron nas
seguintes iniciativas segundo as liñas de acción descritas:
EIXO

ORZAMENTO 2009

INICIATIVAS 2009-2012

Infraestruturas

89 M€

6,0%

Confianza,
Seguridade e
Accesibilidade

11 M€ 3

0,7%

Capacitación
tecnolóxica
Cidadáns / PEMEs

548 M€

36,6%

Transición á TDT
Ten como obxectivo estender a adopción da
TDT de cara á plena substitución da TV
analóxica pola dixital antes do 3 abril de 2010.
Plan de Extensión da banda larga – Fase 3
Ten como obxectivo mellorar as prestacións
e o alcance das líñas de banda larga en zonas
rurais e illadas.
Rediris NOVA (proxecto de rede de fibra
oscura).
Plan eConfianza
Ten como obxectivo detectar oportunidades
de innovación en tecnoloxías de seguridade
para a protección da privacidade na Rede e
infancia, loita contra fraude on-line, axuda á
protección de infraestruturas lóxicas
(INTECO).
Accesibilidade TIC
Ten como obxectivo fomentar a inclusión
social e o acceso á administración Electrónica
mediante o desenvolvemento de proxectos
de accesibilidade auditoría, formación e
difusión (INTECO).
Carta de dereitos dos usuarios de
Telecomunicacións
Capacitación Cidadanía
Ten como obxectivo garantir a incorporación
e permanencia dos cidadáns na Sociedade da
Información.
Avanza2 55+, Avanza2 Internet sen Barreiras
e Avanza2 Xénero. Apoio a persoas e
colectivos en risco de exclusión dixital
Avanza2 Educación. Internet no aula e
recursos e servizos TIC nas escolas.
Préstamo Cidadanía. 0% de xuro, sen avais
nin comisións.
Capacitación PEMEs
Ten como obxectivo a implantación de
solucións de negocio electrónico, incluíndo a

3

Non inclúe as convocatorias de axudas a entidades públicas e privadas no ámbito da
Confianza TIC, nin o orzamento da Oficina de Atención ao Usuario de Telecomunicacións.
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EIXO

ORZAMENTO 2009

Contidos e Servizos
Públicos Dixitais

186 M€

12,4%

Desenvolvemento
do macrosector TIC
(PEMEs)

663 M€

44,4%

TOTAL

1.497 M€

100%

INICIATIVAS 2009-2012

factura electrónica, para a mellora de
competitividade e produtividade.
Empresas en Rede, Capital Risco
Préstamos TIC. 0% de xuro, sen avais nin
comisións.
Formación. Capacitación TIC e negocio
electrónico.
Dixitalización de servizos en sanidade
Difusión rede 060
Servizos dixitais de administración Local
Dixitalización de rexistros civís e xulgados de
paz
Software de fontes abertas (CENATIC)
Convocatoria I+D+i en TIC e Internet do
Futuro
En paralelo ás prioridades estratéxicas da UE,
esta liña persegue asegurar que as empresas
españolas asuman un papel líder no proceso
de transformación do macrosector TIC e de
Internet, de forma que a “Internet do Futuro”
non sexa só unha mera evolución da actual
Rede senón un novo concepto da rede de
telecomunicacións caracterizada pola
converxencia de tecnoloxías, redes, servizos
e contidos que permitan novas formas de
comunicación e interacción entre usuarios.
Convocatoria Contidos Dixitais PEMEs
Ten como obxectivo fomentar a creación de
contidos dixitais e de ferramentas que
permitan o seu desenvolvemento e
explotación así como a creación de centros
de coñecemento e de referencia en materia
de contidos dixitais.

Táboa 8. Iniciativas do Plan Avanza (2009-2012). Fonte: www.planavanza.es.

A PROXECCIÓN DO PLAN AVANZA EN GALICIA
Estudiamos cómo afectou en termos de axudas económicas o Plan Avanza
(xa cerrado) no territorio galego comparativamente co territorio español. A
táboa seguinte amosa o resultado.

GA (M€)
ES (M€)
% GA/ES

CIDADANÍA
DIXITAL

ECONOMÍA
DIXITAL

SERVIZOS
PÚBLICOS
DIXITAIS

NOVO
CONTEXTO
DIXITAL

TOTAL

65,8
784,4
8,4%

223,2
5.130,0
4,4%

56,7
775,1
7,3%

162,2
2.315,9
7,0%

507,9
9.005,5
5,6%
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Táboa 9. Proxección das axudas do Plan Avanza (2006-2009) en Galicia. Fonte: www.planavanza.es.

Podemos observar na táboa que Galicia, que típicamente representa un 5,2%
en PIB fronte a España, levou no Plan Avanza unha participación na
meirande parte dos capítulos superior á que lle correspondería por simple
proporción económica.
ESTRATEXIA PLAN AVANZA 2 PARA 2011-2015
O período 2011–2015 é o próximo fito do Plan Avanza 2, que virá marcado
pola converxencia coa Axenda Dixital Europea (2010-2015). Para este
período de tempo identificáronse 34 retos concretos que debe abordar
España no ámbito das TIC, para logo destacar 10 obxectivos concretos con
metas que van a contribuír, de forma directa ou indirecta, á superación dos
34 retos fixados. Estes 10 obxectivos se agrupan en 4 bloques temáticos:
LIÑA DE ACCIÓN

Consecución dunha
administración sen papeis
no ano 2015
Infraestruturas de
telecomunicacións
Uso e confianza en
Internet: unha aposta pola
innovación
Impulso da industria TIC
española en sectores
estratéxicos

OBXECTIVOS

Promover procesos innovadores TIC na administración.
Estender as TIC na sanidade e o benestar social.
Potenciar a aplicación das TIC ao sistema educativo e
formativo.
Mellorar a capacidade e a extensión das redes de
telecomunicacións.
Estender a cultura da seguridade entre a cidadanía e as
empresas.
Incrementar o uso avanzado de servizos dixitais pola
cidadanía.
Estender o uso de solucións TIC de negocio na empresa.
Desenvolver as capacidades tecnolóxicas do macrosector
TIC.
Fortalecer o sector de contidos dixitais garantindo a
mellor protección.
Desenvolver as TIC verdes.

Táboa 10. Obxectivos da Estratexia 2011-2015 do Plan Avanza 2. Fonte: www.planavanza.es .

3.1.4

A estratexia TIC da Galicia
Segundo o goberno autonómico estamos inmersos na segunda
modernización de Galicia, unha modernización baseada nun novo modelo
socioeconómico que púxose en marcha coa publicación do novo Plan
Estratéxico Galicia 2010-2014.
O Plan Estratéxico Galicia aposta pola cohesión social e a calidade de vida
dos cidadáns, pola dinamización económica e o emprego, a sostibilidade e o
equilibro territorial, por unha administración máis cercana e eficiente e por
unha nova economía baseada no coñecemento, o que supón unha aposta
decidida polo cambio do actual modelo produtivo de Galicia.

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

O Plan parte dunha reflexión prospectiva a longo prazo, na que se identifican
os retos que Galicia afrontará no futuro, e asume como obxectivos e
prioridades propias os principios orientadores da estratexia económica da
UE, se formulan a partires dun crecemento económico sostido por tres
prioridades:
Crecemento intelixente: avanzando nun modelo económico de
desenvolvemento baseado no coñecemento e na innovación

Crecemento sostible: reforzando o, progreso dunha economía que faga un
uso máis eficaz dos recursos, máis verde e competitiva
Crecemento integrador: priorizando unha economía con alto nivel de
emprego, que permita un sistema socioeconómico cohesionado social e
territorialmente.

O plan xestionará 46.664 M€ e recolle tres niveis de obxectivos:
1 obxectivo global,
5 eixes de actuación e
16 obxectivos estratéxicos.
NIVEL

DESCRICIÓN

Obxectivo
global

Incrementar o benestar e a calidade de vida dos
cidadáns galegos, a través da renda
proporcionada por unha economía competitiva
e unha administración solidaria, mediante o
fomento da economía do coñecemento e da
innovación, gañando en produtividade, o que
abrirá as oportunidades para a creación de
emprego de calidade, e o reforzo da cohesión
social e o equilibrio territorial.
Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade
de vida
Eixe 2: Dinamización económica,
crecemento e emprego.
Eixe 3: Economía do coñecemento.
Eixe 4: Sostibilidade medioambiental e
equilibrio territorial.
Eixe 5: administración austera, eficiente e
cercana ao cidadán.
Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade
de vida (28.689 M€).
Eixe 2: Dinamización económica,
crecemento e emprego (7.898 M€).
Eixe 3: Economía do coñecemento (1.443
M€)
Eixe 4: Sostibilidade medioambiental e
equilibrio territorial (6.611 M€).
Eixe 5: administración austera, eficiente e
cercana (2.032 M€).

Eixes de
actuación

Obxectivos
Estratéxicos

ORZAMENTO

46.664 M€.

Eixe 1: 28.689 M€.
Eixe 2: 7.898 M€.
Eixe 3: 1.443 M€.
Eixe 4: 6.611 M€.
Eixe 5: 2.032 M€.
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Táboa 11. Niveis obxectivos do Plan Estratéxico Galicia 2010-2014. Fonte: ww.conselleriadefacenda.es/planestratexico.

3.1.5

A Axenda Dixital 2014.gal
O Plan Estratéxico Galicia asina un compromiso co desenvolvemento das
TICs, que se materializa na Axenda Dixital de Galicia e que constitúe a folla
de ruta da Xunta de Galicia no emprego das novas tecnoloxías. A Axenda
Dixital de Galicia é o instrumento que establece o xeito no que as políticas
tecnolóxicas respaldan e reforzan transversalmente os distintos eixos de
actuación do Plan Estratéxico; é a resposta para 2014 ao reto do crecemento
intelixente, baseado no coñecemento e na innovación.
O reto da converxencia dixital e o respaldo en materia tecnolóxica dos eixos
de actuación do Plan Estratéxico 2014 de Galicia, materialízase nos cinco
obxectivos estratéxicos da presente Axenda Dixital:
OBXECTIVO

1

A modernización da administración para facela máis eficiente e para
achegala á sociedade ofrecendo novos servizos e de maior valor
engadido que melloren a calidade de vida dos cidadáns.

2

A competencia dixital dos cidadáns como base esencial para un emprego de calidade,
a cohesión social e a calidade de vida.
O cambio profundo, coa panca do uso intensivo das TIC, do modelo produtivo para
conseguir unha economía sustentable e innovadora.
A transformación e articulación dos axentes do macrosector TIC para convertelo en
sector estratéxico de futuro e tractor do resto de sectores clave para Galicia.
O despregamento de infraestruturas de telecomunicación para a vertebración
territorial e como catalizador da innovación e a captación de investimento.

3
4
5

Táboa 12. Os cinco obxectivos da Axenda Dixital 2014.gal. Fonte: imit.xunta.es/portal/estrategia2.

Tendo en conta estes obxectivos, algúns dos compromisos que se derivan da
Axenda Dixital 2014.gal son:
COMPROMISO

Crear emprego e
riqueza

Construír unha
administración máis

ALCANCE

Impulsarase a creación, só no sector da economía de
coñecemento ou macrosector TIC, de máis de 12.000
empregos ata 2014, pasando do 1,6% ao 2,5% da poboación
ocupada
Potenciarase a transformación do sector da economía do
coñecemento para aumentar a súa actividade económica en
800 M€ máis para o 2014, pasando do 4,8% ao 6% do PIB, e
iniciando así a senda de converxencia con España e con
Europa no que representa este sector para a economía dun
país
A Xunta de Galicia reducirá nun 25% o gasto anual en TIC,
aforrando así 30M€ cada ano a partir do 2014 e dedicando
eses cartos a accións de investimento no marco que define
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COMPROMISO

eficiente e cercana

Ter aos nosos
cidadáns capacitados
para o mercado
global

Dotar de
infraestruturas de
telecomunicacións
modernas e sostibles

ALCANCE

esta Axenda Dixital. “Podemos conseguir unha
administración que faga máis con menos”
Reafírmase o compromiso de que no ano 2014 todos os
expedientes administrativos poderán ser tramitados a través
de Internet
O 100% dos funcionarios públicos contarán con competencias
dixitais para construír unha administración máis eficiente e
orientada ao cidadán
Adoptaranse medidas para reducir drasticamente a fenda
dixital, establecéndose un obxectivo irrenunciable de
converxencia coa UE nos indicadores esencias de emprego
das TIC en fogares, PEMEs e autónomos.
O 100% da poboación poderá contar con banda larga de polo
menos 2 Mbps e un millón de galegos terán aceso a redes de
nova xeración con velocidades de 100 Mbps en 2013

Táboa 13. Compromisos da Axenda Dixital 2014.gal. Fonte: imit.xunta.es/portal/estrategia2.

A execución da Axenda Dixital de Galicia conta cunha dotación orzamentaria
de máis de 935 Millóns de euros de fondos públicos ata o 2014, o que
suporá a o maior investimento de fondos públicos da historia de Galicia para
o desenvolvemento da Sociedade da Información e da economía do
coñecemento. Para executar este orzamento establécense sete liñas
estratéxicas dentro da Axenda Dixital 2014.gal, orzamentadas como sigue:
LIÑA ESTRATÉXICA

Servizos públicos dixitais
administración eficiente
Cidadanía dixital
Impulso ao sector da economía do coñecemento
Empresa innovadora e economía dixital
Políticas de telecomunicacións
Medidas instrumentais, de seguimento e de cooperación

ORZAMENTO

131,7 M€
474,8 M€
22,9 M€
85,8 M€
52,9 M€
158,9 M€
8,6 M€

Táboa 14. Liñas estratéxicas e o seu orzamento segundo a Axenda Dixital 2014.gal. Fonte:
imit.xunta.es/portal/estrategia2

3.2

A administración galega ante o macrosector TIC
Como obxectivo propio da Axenda Dixital, o macrosector TIC de Galicia debe
ser un dos sectores estratéxicos da economía do futuro, e debe converterse
en catalizador da competitividade do resto de sectores e da modernización
da administración. O macrosector ten que ser soporte á competitividade do
país, á vez que se consolida como un sector internacionalizado e cun peso
significativo na economía galega.
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Os obxectivos básicos plantexados pola Axenda Dixital con respecto ao
macrosector son ambiciosos:
OBXECTIVO

1
2

Creación de máis de 12.000 empregos ata 2014, pasando do 1,6% ao 2,5% da
poboación ocupada.
Potenciarase a transformación do macrosector para aumentar a súa actividade
económica en 800 M€ máis para o 2014, pasando do 4,8% ao 6% do PIB, e iniciando
así a senda de converxencia con España e con Europa no que representa este sector
para a economía dun país.

Táboa 15. Obxectivos da Axenda Dixital 2014.gal. para a transformación do macrosector TIC. Fonte:
imit.xunta.es/portal/estrategia2.

As once iniciativas para fortalecer a competitividade do macrosector TIC e
acadar estes obxectivos se recollen a continuación.
INICIATIVA

1

Elaboración do Plan Integral do Desenvolvemento do macrosector TIC Galego, para o
que se contará coa colaboración das organizacións empresariais e sindicais máis
representativas da nosa comunidade autónoma. A finalidade será o fomento de
actuacións dirixidas ao desenvolvemento da Sociedade da Información en Galicia,
promovendo aquelas accións que faciliten e impulsen a incorporación de toda a
sociedade aos novos recursos tecnolóxicos da información e das comunicacións e a
implicación dos cidadáns galegos na utilización das novas tecnoloxías como factor
xerador de novas capacidades, de emprego e, de modo singular, de desenvolvemento
económico. Nesta liña tamén se deberían de potenciar novas liñas de axuda
identificadas mediante diálogo coas partes e os axentes representativos do sector. As
liñas de actuación principais deste plan son as seguintes:
O estímulo da innovación nos ámbitos público e privado
O apoio ao emprendemento utilizando as novas tecnoloxías
As políticas de capacitación dos profesionais TIC tanto na formación universitaria
como durante o seu exercicio profesional
O estímulo e potenciación dun macrosector TIC máis unido
A creación e potenciación das estruturas de apoio á innovación tecnolóxica
O impulso e apoio aos sectores económicos estratéxicos

2

3

Creación dun Centro Demostrador de solucións para PEMEs, co obxecto de potenciar
a utilización directa do software polas PEMEs procurando, así, acadar un punto de
encontro entre o macrosector TIC galego e outros sectores representativos para a
procura de solucións baseadas en software que sexan fonte de vantaxes competitivas
para as nosas empresas.
Realización dun estudo tecnolóxico e funcional sobre solucións de xestión
empresarial orientadas a PEMEs de sectores con presenza en Galicia, analizando
outras iniciativas de software doutras comunidades, e focalizándose no máis
adecuado para o tecido non TIC galego. Os obxectivos a acadar son a mellora da
competitividade do sector empresarial galego mediante a utilización deste tipo de
ferramentas, orientación do software a configuración de servizos e solucións
tecnolóxicas que permitan as PEMEs obter vantaxes competitivas derivadas do seu
uso e, con tolo iso, fomentar a colaboración entre as asociacións empresariais e o
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INICIATIVA

4
5
6

7
8

9

10

11

sector tecnolóxico galego.
Adaptación e Reestruturación do Repositorio de Software.
Selo de Calidade do software desenvolvido por empresas galegas, co gallo de garantir
a calidade do software desenvolvido polas nosas empresas.
Medidas encamiñadas a incrementar a capacitación do capital humano, xunto con
políticas de persoal capaces de atraer persoal cualificado ao sector e fomentar a
retención de coñecemento nas empresas.
Impulsar de xeito decidido a creación e consolidación de Empresas Innovadoras de
Base Tecnolóxica (IEBT).
Facer de Galicia unha fonte de coñecemento tecnolóxico “dende as Universidade e
para os sectores estratéxicos da rexión”, articulando os mecanismos necesarios para
incrementar os niveis de transferencia de coñecementos tecnolóxicos ás empresas e a
capacidade de transformación en produtos, procesos ou servizos innovadores.
Definir un marco de cooperación dentro do mesmo sector, coordinado a través da
figura do Clúster TIC, para lograr a especialización das empresas en segmentos
altamente innovadores e co desenvolvemento dos mercados nos que actúan.
Consolidar estruturas eficientes de apoio á innovación e refinar os servizos de
financiamento existentes, orientando os sistema de axudas a mellorar a
competitividade das empresas do sector da economía do coñecemento.
Impulsar o aliñamento da oferta do macrosector TIC coa demanda do tecido
empresarial galego. Para iso será preciso desenvolver accións de adecuación
encamiñadas a lograr por parte do macrosector TIC, unha oferta ampla e cualificada
de servizos profesionais, produtos e servizos avanzados axeitados ás necesidades
reais dos sectores estratéxicos de Galicia.

Táboa 16. Iniciativas da Axenda Dixital 2014.gal relacionadas co macrosector TIC europeo. Fonte:
imit.xunta.es/portal/estrategia2.
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4

Análise tecnolóxica
Este capítulo recolle unha revisión rápida das tendencias en tecnoloxía dixital
que poden afectar ás empresas do Clúster ben como amezasa ou
oportunidades de negocio.

4.1

Identificación das tecnoloxías estratéxicas
No desenvolvemento deste plan estratéxico revisamos coas empresas
participantes a lista de tecnoloxías dixitais que, segundo o analista Gartner,
van ser estratéxicas para as industrias nos próximos tres anos. Gartner
considera relevantes as 10 seguintes tecnoloxías (por orden de importancia).
Cloud Computing
Advanced Analytics
Client Computing
IT for Green / Green for IT

3 5

Reshaping the Data Center
Social Computing
Security – Activity Monitoring
Flash Memory
Virtualization for Availability
Mobile Applications

Coa intención de eliminar desta lista aquelas tecnoloxías que poden
constituir máis unha moda que unha tendencia seria, fíxose un traballo de
seguimento dos rankings de Gartner durante os últimos catro anos,
resultando delo un conxunto de cinco tecnoloxías persistentes.

Figura 3. As 5 tecnoloxías estratéxicas persistentes nos 4 últimos anos. Fonte: elaboración propia a partires dos
datos de Gartner nos seus rankings “Top Ten Strategic Technologies”.

Estas cinco tecnoloxías persistentes pódense definir do xeito seguinte:
CLOUD COMPUTING
É un sustitutivo claro do investimento en sistemas in-house, isto é,
investimento en sistemas propios das empresas. En certo sentido o cloud
computing é o primeiro síntoma de que o fenómeno da globalización vai
afectar non só á producción de software (como xa fixera antes o offshoring)
As empresas galegas que se adican a revenda de sistemas e a provisión de
servizos profesionais relacionados coa instalación, configuración e
mantemento de sistemas terán que optar por avalialo como unha ameaza
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importante (sustitutiva dos seus servizos) ou como unha oportunidade no
caso de desenvolver centros cloud privados en Galicia ou España.
Gartner fai tamén dúas prediccións sobre o crecemento deste novo modelo
de negocio TI.
PREDICCIÓN

ANO

O 20% das empresas non terán activos TI propios.
O 20% do mercado cloud será de compañías de TI da India.

2012
2012

Cun 20% de clientes sen activos TI en 2020 algunhas consecuencias do
avance do Cloud Computing son xa claras:
Conversión de investimento en gasto nos clientes.
Reducción progresiva do presuposto de TI nas empresas e reconversión deste
a outras áreas de investimento.
Reducción da plantilla de TI das empresas clientes (pola parte sysadmin).
Un número importante de sysadmins en paro ou en proceso de reconversión.
O modelo de distribución do hardware cambiará fortemente e verase
sometido á desaparición dos VARs tal e como os coñecemos.
As vendas de grandes servidores deixarán de ser unha parte importante dos
ingresos dos fabricantes de sistemas.

VIRTUALIZACIÓN
Como pódese ver na análise do mercado, os clientes de TI non están a
invertir en novas plataformas hardware pero sí en servizos TI para a
virtualización, consolidación e migración a clouds do que xa teñen. É unha
clara oportunidade que pode ser aproveitada polas empresas con
competencias no mercado da consultoría de TI.
A virtualización é xa unha parte máis do conxunto de ferramentas que se
engloban no modelo de negocio Cloud Computing e deixará de ter validez
como tecnoloxía estratéxica en breve. De feito, como pódese ver na gráfica
de evolución das tecnoloxías estratéxicas ocupa xa un posto de saída.
BUSINESS INTELLIGENCE
É unha oportunidade clarísima de crecemento para as empresas
especializadas no eido do software de xestión. As empresas de todo o mundo
teñen a mirada posta nos paquetes de data warehouse, business intelligence
e/ou advanced analytics coa intención clara de mellorar a súa produtividade
e aumentar os seus ingresos no curto prazo. Na análise do mercado verase
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refrendada esta opinión con crecementos moi importantes da cifra de
negocio BI.
MOBILE COMPUTING
É unha oportunidade moi significativa de xeración de novos produtos
software e hardware orientados, sobre todo, a mercados de consumo. As
empresas de software ou electrónica de consumo poden reflexionar sobre o
interese que para elas ten este mercado que crece de xeito exponencial.
Gartner predí tamén algúns indicadores da importancia que esta plataforma
vai ter nos próximos anos.
PREDICCIÓN

ANO

Facebook será o punto de encontro de todas as redes sociais e a socialización a
través da Web.

2012

O marketing en Internet marketing estará controlado e representará
máis de 250 millardos de dólares a nivel mundial.

2015

Máis de 3.000 millóns de adultos terán capacidade de realizar transaccións
económicas a través de tecnoloxía móbil e de Internet.
Os teléfonos móbiles sobrepasarán aos PCs como dispositivos de acceso á Web a
nivel mundial.

2014
2013

IT VERDE
Ainda que con baixo impacto todavía en Galicia, tanto a reducción de
consumo enerxético do sistemas informáticos como a aplicación de software
á reducción de consumo enerxético das empresas é unha clarísima
oportunidade. No primeiro caso é aplicable sobre todo a grandes
instalacións de TI, como bancos ou telcos. No segundo caso as empresas a
direccionar son, principalmente, as grandes manufactureras e a industria
pesada.
Tamén se cita neste documento o interese que suscita o control do consumo
enerxético por parte da Axenda Dixital para Galicia ou da Axenda Dixital da
UE.
Gartner ten claro que a IT verde (Green IT) ten unha importancia crecente e
así fai as seguintes prediccións
PREDICCIÓN

ANO

A maioría dos plans de negocio IT incluirán apartados sobre a reducción da
pegada de carbono.
O 60% das emisións de gas dun PC terán ocurrido antes de que o seu usuario o
encenda por primeira vez.

2014
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CLIENT COMPUTING
Aínda que esta tecnoloxía non pasou o filtro da persistencia incluímola aquí
por ser recente a súa (re)aparición no mercado e interesante dende un punto
de vista de ingresos para as empresas do Clúster. É claramente unha
oportunidade.
Estamos a ver cómo os novos dispositivos de conexión a Internet (tabletas,
teléfonos móbiles avanzados) veñen desenvolvendo unha familia
interminable de pequenas aplicacións cliente executables nestes dispositivos
e que retoman de novo o modelo cliente/servidor que quedou truncado a
finais dos anos 90 coa aparición da Web.
É moi posible que o fenómeno Web, tal e como o coñecemos agora, baseado
en navegadores e limitado en moitos sentidos na interacción usuariosistema sexa desprazado pola proliferación destas aplicacións cliente ata un
punto no que o uso da Web quede restrinxido a unha pequena parte das
horas adicadas a interaccións sociais.
As empresas de desenvolvemento software están deste xeito a encontrar de
novo un mercado interesantísimo e ilimitado en capacidade creativa, algo
que dalgún xeito se botaba de menos no modelo Web.
Gartner fai tamén unha predicción neste senso pero incluindo non só a
capacidade computacional dos dispositivos móbiles senón a inclusión de
sensores de posicionamento (GPS, triangulación), magnéticos, de
movemento (acelerómetros), etc.
PREDICCIÓN

ANO

A información contextual terá tanta influencia nos servizos móbiles e nas relacións
como os motores de búsqueda teñen hoxe na Web.

2015
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5

5.1

Análise dos mercados
Dimensión e estrutura da cifra de vendas
O macrosector TIC tiña unha estrutura en 2009 fortemente protagonizada
polos servizos TELCO (49%), como resultado da evolución de máis de quince
anos de telefonía móbil en España.

41

Figura 4. Reparto porcentual da facturación agregada dos sectores que compoñían o macrosector TIC en 2009.
Fonte: Asimelec, 2010.

Neste reparto o sector TI ronda o 26% e o apartado de contidos dixitais só
un 3%.
Parecería que esta foto non vai manterse estática por moito tempo.
Segundo a análise tecnolóxica que facemos neste documento, no futuro o
equipamento TI debería ceder cota á electrónica de consumo e os contidos
dixitais deberían estar a crecer a un ritmo importante fronte aos servizos
TELCO básicos. Sen duda estas prediccións poden estar afectadas tamén
polo que se entenda no futuro qué é un servizo TELCO e qué é contido
dixital, conceptos que no presente xa comenzan a desdebuxarse.
Como dixemos anteriormente, o reparto entre TELCO e TI non sempre foi
estruturalmente estable e o xurdimento da telefonía móbil tivo moito que
ver neste feito. A gráfica seguinte amosa a evolución do sector TI, o sector
TELCO e a suma de ambos.

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

Figura 5. Millóns de euros en servizos TELCO (azul), mercado TI (verde) e a combinación dambos (vermello) na
súa progresión histórica. Fonte: Fundación Telefónica, 2010.

5.2

Efecto da crise sobre o sector TELCO
Como advírtese na Figura 5, o crecemento dos servizos TELCO nos últimos
dez anos foi intensamente superior ao crecemento do mercado TI. Nos anos
2007 e 2008, nembargantes, os servizos TELCO ralentizáronse ata acadar o
crecemento case nulo en 2008.
A gráfica seguinte permite entender o comportamento do sector TELCO
nestos últimos anos que, sendo de forte crecemento, viña amosando unha
desaceleración dende o ano 2000. Esta desaceleración histórica ten que ver
con alomenos dous factores moi claros:
A reducción constante do precio das telecomunicacións debido á forte
competencia existente.
A saturación das necesidades de comunicación móbil por parte do mercado
Español.
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Figura 6. Millardos de euros que mobiliza o sector TELCO en España (barras) e a súa velocidade de crecemento
(liña). Fonte: Fundación Telefónica.

Finalmente, o sector TELCO caeu ao 9% en 2009, despois dun ano 2008 de
crecemento case nulo e dunha traxectoria de desaceleración case constante
que se remonta ao ano 2001. A facturación do sector TELCO diminuíu un
5,4%, ata acadar os 41.765,35 M€, o que supuxo o primeiro descenso en
termos absolutos da última década. A descomposición deste descenso é
como sigue:
Caída da demanda de servizos finais, especialmente no segmento da telefonía
fixa, pero tamén no da móbil, que rexistrou un descenso tanto nos ingresos
como no tráfico.
Incremento da demanda de banda larga, do mesmo xeito que no ano anterior,
actuando como dinamizadora da actividade do sector e único segmento que
se mantivo en positivo.

5.3

Efecto dispar da crise sobre o sector TI
A facturación do mercado TI en España en 2009 acadou os 17,4 millardos de
euro, un 8,1% de caída respecto ao 2008. Esta caída é a primeira en máis de
dez anos de crecemento imparable no que o sector tamén se veu afectado
por un crecemento ralentizado trala burbulla tecnolóxica de 2000.
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A caída forte de 2009 foi asimétrica en subsectores e o seu efecto podería
resumirse como: fortes caídas na venda de hardware e software de
infraestrutura, fortes crecementos en software de negocio.
A contracción do mercado hardware foi clara e está relacionada
directamente coa crise económica e a incertidume asociada. Moitas foron
as empresas que pararon por compreto os seus investimentos en novos
sistemas, novos proxectos ou novas illas de información dos seus
departamentos de TI. Algunhas delas acuciadas por problemas de liquidez
ou de baixa demanda, outras aínda podendo investir no no fixeron por non
ter un panorama libre de incertidume. Un efecto colateral desta tendencia
foi a redución do emprego do sector nun 5,8%.

A TI galega caeu de xeito similar á española, reducindo a súa cifra de
negocio nun 8,0% en 2009.

5.3.1

O mercado de hardware e redes
Segundo a contabilidade nacional, o investimento en equipamento sufriu no
2009 unha caída fortísima no noso país, dun 24,5%. Os do INE e do MITyC
amosan un decrecemento medio do 22,6% nas vendas de hardware, en
liña coa caida xeral de equipamento en España. Ainda que no noso país non
hai grandes fabricantes de hardware TI o dato é especialmente dramático
para as empresas integradoras e revendedoras de sistemas informáticos.
A figura seguinte amosa unha análise pormenorizada do impacto económico
que supuxo a forte caída en investimento en 2009 para o sector TI.
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Figura 7. Millóns de euros de investimento en sistemas en 2008 e 2009. Fonte: MITyC, 2010.

Os resultados do segmento do hardware estiveron condicionados
seguramente polos criterios restritivos impostos desde o ámbito corporativo
na execución dos seus orzamentos de TI:
cancelando a posta en marcha de novos proxectos,
atrasando investimentos en renovación de equipos de todo tipo
(computadores persoais, servidores, sistemas de impresión, etc).

A venda ou revenda de equipos foi a actividade máis afectada polo
comportamento conservador dos usuarios na execución dos seus
orzamentos de TI, acadando un volume de facturación ao peche do ano 2009
de 2.795,18 M€.
Esta tendencia repetiuse ao longo da xeografía internacional, aínda que a
profundidade do descenso foi moi superior para o caso español, pois, como
referencia, na UE o seu mercado de venda de equipos contraeuse só a unha
taxa do 7,6%.
De seren exactas as previsións de crecemento económico no tocante ao
investimento en equipamento constituirían un dato especialmente relevante
para as empresas do Clúster, moitas delas centradas na provisión de
sistemas e servizos de infraestrutura informática.
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5.3.2

O mercado do software
A caída do investimento en equipamento poderíase considerar secundaria en
Galicia, posto que non temos grandes manufacturadores de sistemas de
información e posto que a marxe que a revenda de sistemas deixa ás nosas
empresas é moi reducida. Atendendo ao capítulo da revenda de sistemas
poderíamos pensar que o impacto foi máis en facturación que en beneficio.
Nembargantes, a venda de sistemas é case sempre subsidiaria de proxectos
de maior envergadura, que inclúen servizos de consultoría, de programación,
de instalación e configuración, etc.
Cando se analiza a evolución das vendas de sistemas operativos e software
de comunicacións obtemos os datos da figura seguinte.

Figura 8. Millóns de euros de investimento en software en 2008 e 2009, por grandes tipos de software. Fonte:
MITyC, 2010.

Nela pódese comprobar que a venda de sistemas operativos cae ao 16,5% no
2009, seguindo a tendencia do equipamento, e que o software de
comunicacións cae ao 11,2%. Parece, polo tanto, que a explicación do
estancamento de novos proxectos ou novas illas de información podería ser
coherente con este comportamento.
Como xa vimos antes, a caída xeral das TI en 2009 foi dun 8,1% en España e
dun 8,0% en Galicia. Ten que haber, polo tanto, algunha partida do mercado
que equilibre a caída do 22,6% en equipamento ata deixala no 8,1% xeral. E o
factor de compensación pódese ver claramente na figura anterior, onde o
investimento en aplicacións horizontais e verticais lonxe de baixar crecen ao
1,3% e ao 2,7%, respectivamente.
47

A caída das TI en 2009 foi, polo tanto, asimétrica: forte impacto na
renovación de sistemas e no investimento en novos proxectos TI ao tempo
que crecemento sostido no investimento en software de negocio.
Cando analizamos en detalle o comportamento das vendas en software de
negocio atopamos pistas de cal é a causa do crecemento. A figura seguinte
amosa os datos de vendas por subtipo de software.

Figura 9. Millóns de euros de investimento en software de negocio en 2008 e 2009, por subtipos. Fonte: MITyC,
2010.

Como pódese ver na figura,
os ERP (Enterprise Resources Planning) creceron ao 2,7% no ano 2009 con
respecto do 2008,
o software CRM (Customer Relationship Management) ao 3,2% e
o BI (Business Intelligence) a un ritmo insospeitado do 12,3%.

Este comportamento asimétrico tería unha explicación clara:
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Os clientes están a buscar nas TI solucións aos seus problemas
perentorios, a saber: engadir novas canles de ingresos non exploradas
(CRM), exprimir ata o último céntimo posible da vontade de compra de
cada cliente coñecido (CRM, ERP), Controlar o gasto supérfluo ata o
último céntimo (ERP), Mellorar os procesos deficitarios que lastran os
custos ou impiden a flexibilidade de producción (ERP).
Non hai nada nesta reflexión que non forme parte do que é a proposición de
valor típica do software de negocio pero a crudeza da situación económica
posiblemente acelerou o interese por parte dos empresarios en botar man
das solucións TI fronte a outras alternativas de medio ou longo prazo.
5.3.3

O mercado da consultoría
Cando analizamos o comportamento do mercado de consultoría atopamos
que se comportou ben para a época que nos toca vivir, con crecemento na
consultoría de negocio e lixeirísima baixada da consultoría TIC.

Figura 10. Millóns de euros facturados en consultoría TI e de negocio en España en 2008 e 2009. Fonte: MITyC,
2010.

Na figura destácase o estancamento da consultoría TI (-0,2%), que debería
ter caído en liña coa caida en investimento en equipamento. Sen embargo,
moitos dos clientes están a contratar servizos de TI externos con propósitos
como:
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securizar os investimentos feitos no pasado, mediante centros de respaldo,
backups e similares,
consolidar, virtualizar ou implantar modelos clouds sobre o mesmo hardware
existente.

están a preguntar ao sector TI ¿cómo facer máis co investimento en sistema
que xa fixemos no pasado?,
En canto á consultoría de negocio destaca o forte crecemento (+4,3%), que
se explicaría porque os clientes están a contratar consultoría que lles axude
a:
explotar das TI a parte da súa proposta de valor que conduce a incrementar os
ingresos (e-commerce, BI, CRM) e a mellorar a produtividade (ERP),
sacar partido económico dos paquetes BI, CRM ou ERP,
redefinir o portafolio de produtos,
revisar os procesos internos en procura de reducir o seu custo ou incluso de
eliminar todos os supérfluos.

5.3.4

O mercado dos contidos na Web
Outro dato que reforza a tese de que os clientes están a buscar solucións de
negocio a curto plazo é o comportamento do investimento en Internet. A
figura seguinte resúmeo para 2009.

Figura 11. Millóns de euros facturados en contidos e Internet nos anos 2008 e 2009 en España. Fonte: MITyC,
2010.
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O deseño e desenvolvemento de solucións web cae drásticamente, na figura
anterior, ao 7,1% en tanto que o resto do investimento en aloxamentos
(+7,2%), publicidade interactiva (+7,2%), ou comercio electrónico (+4,7%),
están a crecer a taxas moi altas, demostrando unha vez máis que os clientes
están a buscar nas TI solucións cortopracistas aos seus problemas de
ingresos.
O investimento en páxinas web estaría a caer por telo vencellado có longo
prazo, a imaxe, a marca, etc. O pensamento xeral é que as inversións en
imaxe non resolverán os problemas do curto prazo e as empresas
desenvisten nelas primeiro que noutras áreas.
Por outra banda, o investimento en publicidade electrónica é un claro
sustitutivo do investimento noutras canles de comunicación e publicidade,
de custo moito maior e actualmente en caída libre de anunciantes.
O comercio electrónico reflicte o interese dos empresarios en aproveitar esta
canle de baixo custo de comercialización, que non implica o
desenvolvemento dunha forza de venda estable con cobertura rexional e que
permite desenvolver incluso modelos de venta ao consumidor final con pago
anticipado.
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6

Escoita activa macrosectorial
Para poder obter a información sobre o diagnóstico interno dos distintos
integrantes do sistema de valor do Clúster levouse a cabo un traballo de
campo baseado nun cuestionario no que se trataron distintos aspectos
relacionados tanto coa caracterización das empresas, como coa súa
percepción do contorno, a evolución dos mercados de factores e de clientes,
así como as súas competencias e estratexias competitivas.
O cuestionario deseñado para este traballo de campo estruturouse nos
seguintes bloques:
 Bloque 1: Información da Empresa.
o Identificación e caracterización.
o Actividades que desenvolve.
o Mercados nos que actúa.
o Capacidades e competencias.
o Nivel actual de cooperación.
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 Bloque 2: Percepción e Valoración do Contorno.
o Contorno xeral.
o Contorno específico.
 Bloque 3: Situación da empresa.
o Posicionamento.
o Organización.
 Bloque 4: Valoración do papel do Clúster TIC Galicia.
o Coñecemento.
o Expectativas.
o Contribución do Clúster TIC.
O traballo de campo foi realizado durante o mes de outubro de 2010, e nel
participaron un total de 58 empresas integradas no Clúster TIC Galicia, que
cubriron o cuestionario a través dunha ferramenta on-line ou ben a través
dunha entrevista persoal cun membro do equipo da consultora encargado da
elaboración do Plan Estratéxico do Clúster TIC.
Os resultados cuantitativos foron tratados estatisticamente e analizados en
tres mesas de representantes das empresas do Clúster TIC, así como no seo
do Comité de Seguimento do Plan Estratéxico, para poder incluír na
interpretación e avaliación posterior as opinións e resultados cualitativos que
permitiron definir con maior precisión o diagnóstico e o mapa de obxectivos
estratéxico do Clúster TIC.
Os resultados obtidos a nivel xeral, para o conxunto das empresas do Clúster
TIC, e que podemos considerar que constitúen a escoita activa do
macrosector, son os que se describen a continuación, facendo tamén
distinción nalgúns casos entre:
 as respostas das empresas de maior facturación (grupo III)4,
 as de facturación intermedia (grupo II)5 e
 as de menor facturación (grupo I)6.

4

Empresas con facturación de máis de 10 millóns de euros.

5

Empresas con facturación entre 2 e 10 millóns de euros.
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De feito, a enquisa foi respondida polo 80% das empresas do grupo II (12
de 15) e polo 70% das empresas do grupo III (9 de 13), polo que nestes dous
grupos obtívose a maior representatividade estatística.

6.1

Bloque 1 – Información das empresas integradas
no Clúster TIC
As empresas do Clúster TIC presentan unha antigüidade media de 11,18
anos, cunha distribución que se presenta na seguinte gráfica:

Figura 12. Frecuencia de empresas por ano de inicio da actividade.

As empresas dos grupos II e III son as de maior antigüidade, xa que o valor
medio de inicio de actividade foi o do ano 1999 e 1997, respectivamente.
No que se refire ao tamaño das empresas, pódese comprobar que a maioría
das empresas entran dentro da clasificación de pemes e micropemes, tanto
no que se refire á súa facturación como ao seu número de empregados,
situación moi semellante, por outra parte, ao do resto do tecido empresarial
de Galicia.

6

Empresas con facturación ata 2 millóns de euros.
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Figura 13. Frecuencia de empresas por intervalos de facturación.

Porén, nas empresas do grupo II a facturación promedio no último exercicio
foi de 4.349.641 €, fronte aos 67.225.054 € de media das empresa do grupo
III.

Figura 14. Frecuencia de empresas por número de empregados

As empresas do grupo II teñen en promedio 70 empregados, fronte aos 186
empregados de media das empresas do grupo III.
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No que se refire á estandarización de produtos, un 64% das empresas
enquisadas afirman ter algún produto estandarizado. Esta porcentaxe
ascende ao 75% para as empresas do grupo III.

Figura 15. Porcentaxe de empresas con produtos estandarizados.

A maioría das empresas do Clúster TIC posúen algunha marca rexistrada
(esta cifra ascende ao 100% no caso das empresas do grupo III), pero a cifra
redúcese considerablemente para o caso de empresas con patentes ou con
deseños industriais, tal e como pódese apreciar no seguinte gráfico:

Figura 16. Frecuencia de empresas por número de marcas rexistradas, patentes e deseños industriais
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No caso das empresas do grupo III o 38% afirma ter algunha patente
rexistrada, mentres que no que se refire ao deseño industrial a cifra sitúase
no 50%.
Hai que ter en conta que nas mesas cos representantes das empresas
destacouse o feito de que o rexistro de patentes e de deseños industrial é un
instrumento que se amosa pouco eficaz para protexer a propiedade
industrial no macrosector TIC en España, polo que non resulta de gran
interese para as empresas do Clúster TIC.
No que se refire ao investimento en actividades de I+D e de innovación, os
resultados amosan un elevado investimento, superior aos dos rexistros e
estatísticas oficiais, cun promedio de 8% en gasto en I+D e de 13,7% de gasto
en innovación. Estas cifras deben ser manexadas con cautela, debido ao alto
número de respostas en branco que se obtiveron neste apartado, e nas
mesas cos representantes das empresas considerouse un tanto elevado o
porcentaxe reflectido na resposta das empresas de máis reducida dimensión
(grupo I).

Figura 17. Frecuencia de empresas por porcentaxe de gasto en I+D.

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

Figura 18. Frecuencia de empresas por gasto en innovación.

Os datos referidos ás empresas dos grupos II e III son os seguintes:
% gasto I+D
% gasto innovación

GRUPO III

GRUPO II

TODAS

1,6%
2,3%

3,5%
4,9%

8,0%
13,7%

Táboa 17. Porcentaxes de gastos en I+D e en innovación.

A metade das empresas realizan actividades de I+D subvencionadas con
fondos públicos, tal e como se reflicte na seguinte gráfica.

Figura 19. Porcentaxe de empresas que fan I+D subvencionado.
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De media as empresas que fan I+D subvencionada obtiveron un 50% de
subvención para o desenvolvemento destas actividades de I+D.

Figura 20. Frecuencia de empresas por porcentaxe de gasto en I+D subvencionado.

En canto á análise da facturación das empresas do Clúster TIC, a maior parte
das súas vendas concéntranse na administración e nas empresas medianas e
grandes, tal e como se aprecia no seguinte gráfico (datos que son bastante
semellantes para as empresas dos tres grupos):

Figura 21. Frecuencia de empresas por tipoloxía de cliente.
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En canto as actividades desenvolvidas polas empresas do Clúster TIC, no
cuestionario realizado fíxose a seguinte clasificación:
1. Electrónica industrial: Fabricación electrónica; electrónica para o automóbil,
defensa, electromediciña; sistemas de alimentación, instrumentación e
medida, etc.
2. Electrónica de consumo: receptores TV; dispositivos de audio e vídeo;
dispositivos de fotografía; dispositivos sen fíos; consolas de videoxogos;
etc.
3. Equipamento de telecomunicación: equipos e sistemas de redes de acceso,
de transporte; terminais e centralitas telefónicas; equipos de rede; etc.
4. Servizos de telecomunicación: telefonía fixa; telefonía móbil; servizos de
Internet fixa; servizos de Internet móbil; comunicacións maioristas
(carriers); hosting; etc.
5. Software: software de infraestruturas e sistemas; sistemas e aplicacións de
xestión, ferramentas de desenvolvemento; etc.
6. Hardware: ordenadores de sobremesa e portátiles; servidores; sistemas de
almacenamento; impresión dixital; periféricos; consumibles; etc.
7. Servizos e contidos dixitais: produción de contidos; servizos de información
en Internet; contidos para móbiles; videoxogos; etc.
8. Outros servizos TIC: consultaría e asesoría; certificación; formación;
atención ao usuario; outsourcing; marketing e publicidade; etc.
9. Novos servizos 2.0: desenvolvementos e servizos para redes sociais; redes
profesionais; social media; blogs; etc.

A actividade principal das empresas do Clúster TIC é o software, seguida por
outros servizos TIC e polos contidos dixitais, actividades que se manterán
como as tres principais de cara ao futuro, segundo ás súas propias previsións,
tal e como se reflicte no seguinte gráfico:
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Figura 22. Porcentaxe de facturación por actividade.

Nas empresas do grupo III obtívose un resultado claramente diferente ao das
empresas dos grupos I e II: no grupo III a actividade cunha maior porcentaxe
facturación foi a de servizos de telecomunicación (destaca o peso da
operadora de telecomunicación R), seguida pola electrónica industrial e o
equipamento de telecomunicación.
E no que se refire á localización xeográfica dos mercados, tanto de factores
(compras) como de clientes (ingresos por vendas), destaca a elevada
concentración en Galicia e no resto de España para o conxunto das empresas
do Clúster, situación que ademais se manterá dun xeito semellante no
futuro, segundo a previsión das propias empresas:
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Figura 23. Porcentaxe de facturación por mercados.

Esta situación é moi semellante nos tres grupos de empresas, se ben as
empresas do grupo III contan cunha maior presenza no resto de España (54%
de facturación, fronte ao 41% de facturación en Galicia), e pretenden
aumentar a súa facturación nos mercados exteriores de cara ao futuro.
No tocante á avaliación das capacidades e competencias das empresas do
Clúster TIC, as propias empresas destacan en primeiro lugar a calidade dos
seus produtos/servizos, seguida da personalización, do servizo posvenda e
da elevada cualificación do seu persoal, tal e como pódese apreciar na
seguinte gráfica:
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Figura 24. Avaliación das capacidades e competencias das empresas do Clúster TIC.

Por último, neste apartado do cuestionario tamén se analizou o nivel de
colaboración con outras empresas e entidades, destacando en primeiro lugar
a colaboración con clientes, seguida pola colaboración con provedores e con
asociacións empresariais. En tódolos casos (grupos I, II e III) o nivel de
colaboración coas Universidades, centros tecnolóxicos e outros organismos
públicos é bastante baixo, reflectindo deste xeito un fallo sistémico no
Sistema Galego de Innovación:

Figura 25. Avaliación do nivel de colaboración.
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6.2

Bloque 2 – Percepción e valoración do contorno
No apartado relativo á percepción e valoración do contorno, as empresas
destacan en primeiro lugar a característica de que a velocidade de cambio é
superior á da outros sectores, seguido polo feito de que non existe un
mercado local potente, e de que no contorno poden atoparse profesionais
moi cualificados, tal e como se reflicte na seguinte gráfica:

Figura 26. Avaliación de ameazas do contorno e debilidades.

Con respecto á valoración do seu mercado, as empresas destacan a
existencia dunha forte competencia, sinalando tamén a continuación como
segunda característica destacada que o Mercado é rendible e que os
produtos da empresa son competitivos:
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Figura 27. Valoración do mercado.

6.3

Bloque 3 – Situación da empresa no mercado
Á hora de avaliar a súa situación no mercado, as empresas do Clúster TIC
destacan principalmente o seu posicionamiento a través do servizo ao
cliente, factor que é seguido pola adaptación continua ao mercado e o feito
de poder ir un paso por diante na innovación, tal e como se reflicte na
seguinte gráfica:
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Figura 28. Avaliación do posicionamiento das empresas no Mercado.

E no que se refire aos factores organizativos, as empresas destacan en
primeiro lugar a súa focalización no cliente, seguida doutros aspectos tales
como a asistencia a accións formativas, a xestión e clasificación da
documentación e o fluxo de ideas dentro da organización. Porén, nas
empresas do grupo III tamén destaca o feito de contar cun Plan de Negocio
que segue a empresa e que é actualizado con frecuencia.

Figura 29. Avaliación dos factores organizativos.

6.4

Bloque 4 – Valoración do papel do Clúster TIC
Galicia
Por último, no cuestionario tamén se preguntou polas estratexias que debe
seguir o Clúster TIC Galicia, destacando en primeiro lugar a promoción da
cooperación intrasectorial, seguida polos acordos de colaboración e
agrupamento, e da investigación de mercados exteriores.
Porén, este último apartado, a investigación de mercados exteriores, é o
factor que máis destacan as empresas dos grupos II e III.
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Figura 30. Avaliación das estratexias a seguir polo Clúster TIC.

En canto á priorización das liñas de actuación do Clúster TIC Galicia, as
empresas destacaron en primeiro lugar o acceso a novos mercados e
diversificación a novos sectores, ao mesmo nivel que facilitar o acceso ao
financiamento; estes dous factores son seguidos polo incremento da cifra de
negocio dos integrantes do Clúster, así como a identificación de novas áreas
de negocio e o impulso da innovación entre as empresas do macrosector, tal
e como pódese apreciar na seguinte figura:
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Figura 31. Avaliación das liñas de actuación do Clúster TIC.
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Modelo
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7

Os clústers e as súas mellores
prácticas
O fenómeno de creación de Clúster foi amplamente estudado sobre a base
da experiencia italiana de creación de distritos industriais no norte de Italia
(recoñecidos como unha das razóns do milagre económico italiano que
conclúo na década dos 90 tras un período de crecemento de máis do 10%
anual en varios anos), aínda que o seu primeiro esbozo correspóndese cos
Industrial Districts ingleses propostos por Alfred Marshall a principios do
século XX.
Débese a Markusen unha primeira clasificación das tipoloxías de Clúster en
1990. A táboa seguinte amósaa.
Caracteristicas

MODELO ITALIANO

MODELO SATELITE

MODELO RADIAL

Principlamente
PeMEs
Gran especialización

Principlamente
PeMEs
Dependente de
empresas externas

Grandes empresas e
PeMEs
Xerarquia clara e
definida
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Fortalezas
básicas

Vulnerabilidades

Traxectoria

Políticas activas

MODELO ITALIANO

MODELO SATELITE

Forte rivalidade e
interconexión
Alto nivel de
confianza nas
relacións
Especialidade flexible
Alta calidade de
produto
Potencial de
innovación
Dificultade de cambiar
o modelo

Baseado en mao
de obra barata

Adaptación a modo
aos cambios radicais
do contorno ou da
tecnoloxía
Estancamento/declive
Tercerización das
actividades
Cambios na
distribución do
traballo
Cambio a modelo
radial
Acción colectiva para
obter vantaxes de
ubicación
Cooperación entre
sectores público e
privado

Vantaxe en costes
Capacidades/coñec
emento tácito

Dependencia de
operadores
externos
Actividade local
limitada para xerar
vantaxes
competitivas
Estancamento
Innovación de
produtos
Integración de
etapas pasadas e
futuras
Oferta de paquetes
a empresas
externas
Capacitación a
todos os niveis
Extensión
tecnolóxica

MODELO RADIAL

Vantaxe en costes
Flexibilidade
Peso das grandes
empresas
Rendemento baseado
nunhas poucas
empresas grandes

Estancamento/declive
Innovación de produtos
Tercerización de
actividades a empresas
locais

Colaboración entre
grandes
empresas/asociacións e
organismos públicos de
apoio ás PeMEs

Táboa 18. Os modelos de Clúster segundo Markusen.

Pero foi Michael Porter o principal impulsor da teoría moderna do Clúster
como aglomeración industrial aoredor dun sector, sen diferenzar empresas
grandes e pequenas e que difire do distrito industrial en canto a que este
último se encadra nunha realidade cultural concreta, delimitada pola
xeografía onde se desenvolve e construído sobre todo en base ás PEMES que
o poboan.
A diferenza de formulación faise evidente no sentido de que Porter avoga
por un efecto que se desenvolve de modo natural, non forzado, onde o
goberno só actúa como soporte, nunca como iniciador. As relacións dentro
dos clústers teñen unha forte compoñente competitiva e están máis dirixidas
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a crear redes de cooperación verticais, eliminando todas aquelas iniciativas
que poidan restrinxir a libre competencia.
O distrito industrial pola contra está fortemente enraizado na cultura local. O
distrito ten como obxectivo o desenvolvemento rexional e para iso solicita a
intervención dos poderes públicos e tenta xerar fortalezas mediante a
creación de grupos de empresas máis grandes e potentes utilizando
formulas de agrupamiento empresarial.
O distrito industrial busca tanto a eficiencia na escala como a adaptabilidad
mentres que o Clúster innova e mellora.
A maioría das aglomeracións industriais hoxe no mundo móvense entre
ambos conceptos sen solución de continuidade e pesase máis aquel que
mellor responda á situación de partida.
Para Porter, un clúster é un grupo de empresas interconectadas e
institucións relacionadas nun determinado campo, que atópanse próximas
xeográficamente, e que están vinculadas a través de elementos comúns e
complementariedades (Michael Porte 1998).
A partir desta definición realizáronse esforzos para definir unha metodoloxía
para o desenvolvemento de Clúster.
O principal impedimento para conseguilo ten a súa orixe nas diferenzas que
presentan desde a perspectiva macro. Non hai dous Clúster iguais e isto é
unha dificultade de primeira orde á hora de establecer receitas.

Figura 32. Fonte: The Clúster Initiative Greenbook.
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O cadro anterior mostra catro aspectos de enorme influencia para un clúster.
Unha situación xeográfica privilexiada poida dar lugar a unha aglomeración
industrial por se mesma. Un contorno económico en crecemento pode dar o
impulso necesario para o despegamento do Clúster. O apoio decidido das
institucións e unha normativa legal propicia é ás veces imprescindible nas
primeiras etapas dun clúster. Por último, a herdanza cultural e as tradicións
poden favorecer ou non o necesario desenvolvemento de accións
cooperativas e a aliñación nun obxectivo común.
Fai xa uns varios anos que Etzkowitz e Leydesdorff (1966) enunciaron o
modelo da Tripla Hélice (Goberno, empresas e universidades) como un
sistema de intercambio dinamico para o desenvolvemento dun sector.
Unha teoría máis actualizada formulada por Örjan Sölvell, Göran Lindqvist e
Christian Ketels en setembro de 2003, introduce tamén ás institucións
financeiras como un elemento máis do sistema.
A teoría propugna que este catro estamentos, actuando conxuntamente nun
determinado sector mediante unha relación coordinada por unha entidade
de colaboración, conforman o que se denomina un clúster.
Esta entidade de colaboración é o que xeralmente se identifica como a
organización do Clúster ou simplemente Clúster.

Empresas

Institucións
financeiras

Cluster
organizacion

Educacion &
Investigacion

Goberno
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En todo caso, foi Porter, grazas tamén á súa colaboración con The Monitor
Company, o maior difusor da teoría de Clúster e boa razón diso son os
mellores resultados en competitividade que a industria americana ha
alcanzado en relación con Europa en ultímaa década.

Figura 33. Converxencia da productividade entre os países europeos máis
adiantados e os EEUU. Fonte: Conference Board. International Monetary
Fund. Mckinsey Global Institute Analysis.
Son varias as razóns que o propio Porter aduce e entre elas:
Europa tende á homoxenización, non á especialización. Esta baixa
especialización dás rexións diminúe a competitividade
A integración dous mercados europeos é menor que en América
Vos gobernos europeos tenden a xogar ou rol de promotor, non ou de
facilitador
As políticas de apoio aos clústers non se basean na súa capacidade competitiva

Cando estuda a evolución do Clúster en EEUU, comproba que os Clúster que
venden fóra do seu area xeográfica, permiten salarios máis altos, crecen
máis rápido e a súa produtividade aumenta moito máis rápido como se
observa na seguinte táboa.

% Empregados
Salario
Crecemento

MERCADO EXTERNO

MERCADO LOCAL

EN RECURSOS
NATURAIS

29,8%
$49.397
4,2%

70,0%
$30.416
3,4%

0,7%
$35.815
2,1%
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Productividade

MERCADO EXTERNO

MERCADO LOCAL

EN RECURSOS
NATURAIS

144,1

79,3

140,1

Táboa 19. Fonte: Composición das economías rexionais en EEUU (2004). Michael Porter, 2008.

Outro efecto interesante é a necesidade que diferentes tipos de sectores
teñen para localizarse físicamente preto uns doutros.

Figura 34. Colocalización dos clústers en EEUU. Os clústers lindeiros teñen
máis do 20% en común. Fonte: Michael Porter 2008.
O gráfico mostra diferentes tipos de clúster. Aqueles coa mesma cor ou que
se solapan, comparten localización nun 20% das empresas que os
constitúen.
Un dato que debe considerarse á vista deste gráfico é que ningún dos
sectores considerados estratéxicos en Galicia, ten necesidade de localizarse
na mesma área que a industria TIC. Vemos como nin o automóbil, o téxtil, a
industria naval, a pesca ou o sector da pedra natural parecen necesitar a
conexión física próxima co macrosector das TIC para desenvolverse
adecuadamente.
Pero cando existe un clúster forte, promove a creación doutros similares nos
seus arredores.
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Figura 35. Clúster do automóbil por estados dos EEUU (1977). Os estados lindeiros tenden a especializarse no
mesmo. Fonte: Michael Porter 2008.

Hai moitas razóns que xustifican este fenómeno. Os clústers, como xa se
indicou anteriormente, elevan o nivel de vida no seu contorno e como
consecuencia os custos de implantación e salariais (un fenómeno coñecido
como Clúster attrition) realzando o atractivo das zonas circundantes.
As administracións públicas xogan un importante papel na maioría dos
clústers pero en moitas ocasións o seu concurso é imprescindible na etapa
embrionaria e de establecemento. A Organización para a Cooperación e
Desenvolvemento (OCDE) suxeriu as políticas máis adecuadas que deben
seguir os gobernos ante a nova realidade económica.
POLITICA

VELLAS
MEDIDAS

NOVAS MEDIDAS

ENFOQUE DOS NOVOS
PROGRAMAS

REXIONAL

Redistribucion
desde rexións
punteiras ás
atrasadas

Desenvolvemento
das rexións
competitivas
mediante a
conxunción dos
actores locais e
activos

1. Actuación en rexións atrasadas
2. Foco nas PeMEs
3. Vision ampla das metas en
sectores e innovación
4. Énfasis en aliñar a tódolos
actores
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POLITICA

VELLAS
MEDIDAS

Financiamento
CIENTÍFICA E
TECNOLÓXICA de sectores
individuais en
investigacion
básica

INDUSTRIAL

Axudas ás
empresas para
promover
campeóns
nacionais

NOVAS MEDIDAS

ENFOQUE DOS NOVOS
PROGRAMAS

Financiamento da
investigacion
colaborativa en
redes
empresariais e
comerciais

1. Foco en alta tecnoloxía
2. Reforzar e aproveitar os
resultados da investigacion a
nivel local
3. Promover I+D colaborativo
como instrumento de
comercialización
4. Xeración de spin-offs e startups desde PeMEs e grandes
empresas
1. Identificar os sectores que
xeran crecemento
2. Apoiar a reconversión de
sectores industriais e xeradores
de emprego
3. Axudar as PeMEs na adopción
de novas tecnoloxías e crecmento
4. Xerar vantaxes competitivas
que atraian investimento
extranxeiro e creen marca-país.

Axudas ás
necesidades dos
grupos de
empresas e
difusion da
tecnoloxía

Táboa 20. Políticas gubernamentais na OCDE. Tendencias no apoio aos clústers e iniciativas de innovación.
Fonte: OCDE, 2007.

Como podemos observar no cadro, as novas políticas apoian a
especialización nas rexións que demostran potencial en prexuízo da
ubicuidad e a orientación á construción de redes de empresas baseadas nun
I+D comercialmente explotable.
Tras anos de experiencia, puidéronse extraer xa algunhas conclusións:
Os clústers funcionan, a cuestión é como.
Non hai un modelo ideal de Clúster. A necesidade de atender a un gran
número de premisas, fai a cada clúster diferente dos outros.
É primordial un clima de confianza entre as empresas, institucións e
organizacións para sentar unha base sólida sobre a que edificar.
O Clúster non debe ser só un marco de actuación, tamén ten que ser unha
ferramenta de interacción entre todos seus compoñentes
Un Clúster non pode depender dos pedidos da administración local.
Comprobouse que a desconfianza entre as empresas polos seus contactos
coa administración pode ser fonte de problemas.
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Pero no seu nacemento é fundamental que a administración promova a
cooperación. É necesario incentivar o contacto e a interrelacion entre os
membros, ésta non se produce de modo espontáneo.
A cohesión interna debe xurdir da demanda de servizos/produtos. Cooperar e
unirse sen ter en consideración as necesidades do mercado conducirá a un
esforzo estéril.

¿Que pode facer o Clúster para promover a cooperación entre os seus
membros?
Identificar e dar solucións aos problemas que as empresas enfrentan de modo
inmediato
Non intervir en procesos que as empresas consideran actividades propias
Neutralizar movimentos hostiles e represalias
Xerar aforros baseados en economías de escala

Chegados a este punto, é importante considerar as dificultades e esforzo que
requirirá a posta en marcha dun clúster para evitar no posible a tendencia a
abandonos temperáns dos seus membros:
O proceso de desenvolvemento dun clúster leva tempo, compromiso e
esforzo. Este proceso pode levar unha década ou máis.
Cando xa parece que o proceso está concluido, é necesario seguir traballando
ata que as networks comencen a ferver.
A medida que as empresas converxen, os resultados se paran ou diminuen por
efecto da maior competencia derivada do efecto catch-up e a batalla polos
recursos.
Despois o proceso de aglomeración fomentará un crecemento sostido e a
xeración de vantaxes competitivas sostibles.

Aínda cando os Clúster deben responder a realidades diferentes, tenden a
fixar obxectivos similares. A figura seguinte mostra os obxectivos máis e
menos comúns que identifican os Clúster na súa etapa de planificación.
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Figura 36. Clasificación dos obxectivos que debería ter un clúster. Fonte: The Global Clúster Initiative Survey.

Un estudo realizado por Ecotec sobre o número de artigos que refiren un
determinado obxectivo como factor de éxito nos Clúster a nivel
internacional, revela o que poderiamos definir como un ranking de
obxectivos claves a considerar.

Figura 37. Factores Claves do Éxito (FCE) dun clúster en orden de frecuencia de valoración. Fonte: Ecotec.
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Como pódese observar no cadro, o networking de asociados, unha intensa
capacidade de innovación e dispor de recursos humanos altamente
cualificados son os principais obxectivos sobre os que debemos actuar.
Como en calquera outro plan, o Clúster tamén debe medir o resultado das
accións que realiza. Aínda que a experiencia demostra que só un 60% do
Clúster realiza estas métricas, a ausencia de obxectivos medibles
considérase un importante predictor do fracaso do Clúster.

Figura 38. Métricas para o seguimento dun clúster. Fonte: The Clúster Initiative Group.

7.1

Conclusións
Unido a todo o devandito anteriormente e sustentado pola investigacion
realizada sobre outros clústers españoles e estranxeiros, podemos establecer
algunhas conclusións.
Volvendo a Porter, o tres condiciones para que exista un clúster son:
Masa crítica de firmas que desenvolvan economías de escala e alcance
Unha forte base científica e tecnolóxica
Unha cultura de innovación e empresarial.

A experiencia parece demostrar que non necesariamente téñense que
cumprir estas premisas. Unhas fortes capacidades e competencias básicas
foron orixe de clústers como Bangalore, Singapura ou mesmo Israel. En
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Finlandia produciuse un forte efecto de tracción de Nokia pero non é
explicativa do desenvolvemento do sector que alcanzou cotas moi superiores
ás que unha soa empresa por grande que fóra podería producir.
A xestión da orientación educativa e investigadora e a súa transferencia ás
empresas (o que chamamos innovación) é unha dinámica imprescindible
para que o Clúster desenvólvase. Pór en práctica medidas que conduzan a
unha maior integración das institucións educativas e as empresas como a
articulación de grupos mixtos con carácter executivo (cross functional teams)
entre empresas e universidades é clave para un desenvolvemento
sustentable do Clúster.
De acordo coa moderna teoría da innovación ésta prodúcese con maior
intensidade cando se xeran networks entre produtores e consumidores de
coñecemento. Falamos da sociedade do coñecemento e da interacción entre
empresas e consumidores (prosumers).
As TIC demandan recursos humanos en cantidade e calidade. Dispor
abundantemente destes recursos é fundamental para que o Clúster
desenvólvase.
Un contorno propicio á actitude emprendedora, onde se esté a valorar a
figura do empresario como elemento clave no desenvolvemento económico
e compréndase que non todas as iniciativas terán éxito, é determinante para
dar lugar a novas empresas (start-ups e spin-offs) e ao crecemento das
existentes, auténtica columna vertebral do sector. Unha dinámica de
creación-crecemento-venda de empresas é catalizadora como ningunha
outra da expansión dos clústers.
Por último, a intervención do goberno está a ser en moitos casos o promotor
da creación dos cimentos sobre os que edificar un novo Clúster pero esixe un
esforzo investidor de gran cuantia que xeralmente se dirixe a concentrar
institucións educativas de alto nivel e ofrecer condicións vantaxosas para
atraer centros de I+D externos e investimento estranxeiro.
Os Clúster españois comparten en boa medida a práctica das súas
homologos no estranxeiro aínda que as peculiaridades propias do contorno
macroeconómico español, salientan máis uns aspectos que outros.
A diferenza máis acusada ten que ver coa facilitación de creación de novas
empresas (start-ups e spin-offs) ou a atracción de investimento estranxeiro. A
sensación é que as empresas entenden o clúster como un ecosistema en
propiedade, pechado a terceiros e centrado en desenvolverse internamente
para competir con outros clústers.
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Esta concepción relativamente autárquica non favorece a competitividade
nin a innovación. A apertura á competencia exterior fainos mellores, máis
fortes e sobre todo máis conscientes da realidade máis alla das nosas
fronteiras. O concepto (como se desenvolveu en Bangalore), é a
competencia unida á colaboración (coopetition). Non existe termo medio
entre unha actitude aberta á cooperacion ou o carácter individualista (lone
runner). Pechar a porta a todo o que veña de fóra ten tamén a súa
correspondencia portas dentro. De aí a escasa propensión a establecer
networking interno, aspecto da máxima importancia para que o clúster sexa
posible.

7.2

A experiencia doutros Clúster

7.2.1

A nivel nacional
Durante os últimos anos creáronse un bo número de Clúster en España. Hoxe
están en activo máis de 20 no sector da tecnoloxía da información e
comunicación.
Algúns se formaron para fins específicos (clústers orientados) por exemplo o
TurisTec en Baleares, enfocado ao sector do turismo ou o Clúster TIC Media
de Xirona.
Para coñecer como foron as experiencias deste Clúster e como orientaron o
seu funcionamento, realizáronse contactos persoais cos seus responsables,
solicitado información dispoñible sobre os seus plans estratéxicos e
realizouse unha enquisa que, aínda non reunindo suficiente número de
respostas para permitir realizar unha análise estatística de tendencias,
compróbase que existe un forte consenso nos seguintes puntos:
A CREACIÓN DUN CLÚSTER É VISTA COMO UN OBXECTIVO
ESTRATÉXICO PARA CALQUERA AUTONOMÍA
Pero sen sentido se só vai actuar localmente. O Clúster debe especializarse e
contar co apoio decidido da administración.
É amplamente considerado que o macrosector TIC traballa transversalmente
sendo capaz de inducir a creación de vantaxes competitivas noutros
sectores e por iso debe ser considerado como un socio estratéxico.
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O CLÚSTER DESÉÑANSE ATENDENDO FUNDAMENTALMENTE ÁS SÚAS
FORTALEZAS INTERNAS
A gran maioría dos clústers basearon os seus plans estratéxicos na
identificación dos sectores máis potentes dentro da súa área xeográfica
(aqueles con maior valor diferencial) e orientaron os servizos do Clúster cara
a eles.
O CLÚSTER SALIENTAN A IMPORTANCIA DAS EMPRESAS TRACTORAS
A maioría do Clúster españois non se xeraron de modo espontaneo e non
responden polo xeral a un substrato diferencial de capacidades e
competencias. É por iso que, na súa maioría, buscan o apoio daquelas
empresas que obtiveron éxito nos mercados para obter un efecto de tracción
sobre o colectivo.
Os clústers dinamizaron máis a cooperación entre empresas e a relación con
centros tecnolóxicos e universidades que o networking entre profesionais
A tendencia a favorecer a interacción entre persoas enténdese como máis
complicada de conseguir para unha organización como un clúster que a
relativa a empresas e entidades. O networking persoal é unha característica
social que non pode impoñerse. Trátase de “química persoal” e dáse con
maior frecuencia en comunidades abertas e con tendencia a compartir
actividades de tipo lúdico.
PROMÓVESE CON FORZA O AGRUPAMIENTO EMPRESARIAL E A
EXPANSIÓN DAS EMPRESAS DENTRO DOS CLÚSTERS
En boa medida por ser conscientes da escasa dimensión do parque
empresarial español. Pero préstase moi pouca atención a facilitar a creación
de novas empresas ou á atracción de empresas estranxeiras.
As empresas parecen mostrar unha certa tendencia a fortificarse no Clúster.
O fenómeno de atracción de empresas externas á área xeográfica do Clúster
só prodúcese con vocación de permanencia se entenden que hai un forte
mercado potencial ou o Clúster ofrece características distintivas. Se este
non é o caso, as empresas externas poden chegar só cun carácter
especulativo que provoca o rexeitamento da industria local. Doutra banda,
as novas empresas son vistas en ocasións como potenciais competidores o
que demostra a dificultade de aceptar que, no medio prazo, é a competencia
interna un dos elementos que favorecerá a innovación.
EXISTE UN ALTO CONSENSO EN QUE O CLÚSTER TEN QUE
CONVERTERSE NO INTERLOCUTOR PRINCIPAL COA ADMINISTRACIÓN
Para influir en infraestruturas e subvencións para o sector TIC.
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Os clústers promoven as novas tecnoloxías, a innovación e o I+D máis que a
mellora dos procesos
En ocasións esquécese que a innovación non só diríxese a produtos senón
que tamén é posible, e con resultados máis a curto prazo, dirixila a procesos,
a modelos de negocio e a comercialización.
En Galicia é coñecida esta formulación e as enquisas ás empresas así o
demostran. O máis probable é que empresas doutras áreas tamén sexan
conscientes desta circunstancia pero os seus clústers senten que deben
orientar os seus esforzos naquelas liñas de actuación que necesitan masa
crítica. Calquera que sexa o caso, a innovación básica (ground level
innovation) é algo a considerar polos seus baixos custos de desenvolvemento
e aplicación inmediata.
APÓSTASE POR DAR FORMACIÓN ESPECÍFICA EN LUGAR DE PARTICIPAR
NA ELABORACIÓN DE PLANS DE ESTUDO
É evidente que as organizacións ven dificultades en poder influír nos plans
educativos e ven máis factible promover formación a través doutras canles,
quizais máis específica ás súas necesidades.
A PROMOCIÓN NO EXTERIOR DA OFERTA DO CLÚSTER E A
INTERNACIONALIZACIÓN FIGURAN COMO A PRINCIPAL OPCIÓN EN
CANTO A COMERCIALIZACIÓN
Mentres que outras formas de cooperación comercial como accións
loxísticas conxuntas ou as centrais de compras obteñen unha baixa
valoración.
OS CLÚSTERS VENSE A SI MESMOS FUNCIONANDO CON GRAN
ESTABILIDADE E CONFIANZA NOS SEUS DIRECTIVOS.
7.2.2

A nivel internacional
No ano 2003, a Cluster Research Organization elaborou unha enquisa á que
responderon 238 clústers de todo o mundo e dos cales 13 eran españoles.
Algúns dos resultados máis interesantes foron os seguintes:
O 80% pensa que os clústers son a iniciativa que máis axuda ao
desenvolvemento rexional.
Xerar networking entre empresas e persoas é o obxectivo máis común nun
96% dos enquisados.
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A organización debe dar servizos ás empresas do clúster, promover as
exportacións e articular un sistema de intelixencia de mercado, todas elas
con consenso en máis do 80%.
Os clústers debe facilitar un maior nivel de innovación e promover a expansión
das súas empresas.
No 32% dos casos, a iniciativa de crear o clúster partiu do goberno, que o
financia de modo primordial no 54% das ocasións. As empresas iniciaron o
clúster o 27% das veces e finánciano no 18%. A enquisa recibe un 35% de
respostas que se inclinan por considerar que foron varias as entidades e
organismos que participaron na creación do clúster.
Coinciden nun 70% é en que as empresas son as que exercen maior influencia
no goberno do clúster.
A colocalizacion exerce un efecto importante e asi o 60% dos clústers teñen
aos seus membros nun máximo dunha hora de viaxe.
O 87% dos clústers deséñanse segundo as súas fortalezas e o consenso sobre o
mesmo alcanza o 83% dos casos.
O funcionamento dos clústers incrementou a produtividade (85%), creou lazos
entre as empresas e as universidades (84%) e axudou a crecer o sector
(89%).

No que se refire a resultados das políticas nos clústers, atopáronse que:
As maiores ganancias en competitividade proveñen da promoción de
exportacións e a creación de marca para a rexión.

Influír no goberno para a mellora das infraestruturas e o apoio á creación de
spin-offs son as accións que máis contribúen á atracción de novas empresas.
A falta de consenso, carecer dunha visión explicitada ou non cuantificar os
obxectivos son as causas máis importantes de fracaso nun clúster.
En canto a obxectivos, os clústers que non se fixaron construir marca, teñen
maior probabilidade de fracasar.

7.2.3

O desenvolvemento de clústers de recoñecemento
internacional
O desenvolvemento dun clúster pode tomar formas moi variadas e non é
fácil atopar razóns claras do éxito nuns casos e ausencia del noutros. A
continuación exponse unha panorámica sobre os clústers que serviron de
referencia ao resto de iniciativas.
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A situación ideal é a creación dun modo espontáneo, como foi o caso de
Silicon Valley onde nin sequera existe unha organización que o tutele. Foi alí
onde algúns universitarios recentemente licenciados con apelidos como
Hewlett e Packard crearon en 1938 a empresa que leva o seu nome e que se
recoñece como o inicio de Silicon Valley aínda que algúns o sitúan moito
antes. A eles pronto lle seguiron outros que, aínda con serios tropezos nos
seus comezos pero armados cunha magnifica cualificación profesional
debido ao alto nivel de universidades e moi especialmente a de Stanford (a
primeira delas, fundada en 1891 polo magnate de ferrocarril e senador
Leland Stanford) conseguiron converter en realidade ideas innovadoras que
deron lugar a empresas como Intel, Apple, Sun Microsystems, Cisco, Yahoo
ou Google. Estas fortes competencias unidas ao espírito empresarial foi unha
achega do propio Mr. Stanford que soubo imprimir un espírito práctico que
non existía no ambiente académico até aquel momento.
A finais dos 40, a universidade confrontaba problemas financeiros derivados
do rápido crecemento derivado do fin da guerra. Para liquidar estes
problemas, a universidade decidiu alugar os terreos circundantes da súa
propiedade e que eran parte do legado do seu fundador, só a empresas de
alta tecnoloxía contribuíndo así ao asentamento do Clúster na súa
perspectiva física e que se denomino o Stanford Research Park. Alli chegaron
Varian, Kodak, General Electric e despois IBM e Lockheed Corporation.
Silicon Valley é hoxe coñecido fundamentalmente pola fabricación de
semiconductores e computadores e equipos de comunicación e en menor
medida en compoñentes electrónicos, software e biomedicina. Por exemplo
o Computer and Communications Hardware Cluster emprega a máis de 54.000
profesionais e enfócase á innovación e o deseño. Actualmente estase
reorientando á produción de software.
Silicon Valley é a recreación dun ecosistema que roza a perfección e que
inclúe:
Uns centros educativos e de investigación líderes mundiais
Un carácter netamente emprendedor
Abundante financiamiento a través de múltiples canles
Persoal altamente cualificado
Excelente networking social e profesional baseado na demanda
Un contorno altamente propicio aos negocios onde non se sanciona o fracaso
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7.2.4

Elevada calidade de vida nunha das localizacións máis
atractivas do mundo
Todos eles son importantes e xogaron un papel fundamental no éxito deste
Clúster. Pero uno que verdadeiramente marcou a diferenza foi a dinámica
creación-crecemento-venda das empresas. Un círculo virtuoso que atrae
talento, xera actividade económica e crecemento e desenvolve como ningún
outro a innovación. É a figura do “empresario en serie”.
Noutros casos, o Clúster promoveu a creación dun centro de investigación de
alto nivel que propiciou a atracción de grandes multinacionais que situaron
centros de investigación e desenvolvemento na zona como é o caso da
cidade de Córdoba en Arxentina.
A promoción de novas empresas de base tecnolóxica (IEBT) exerce unha
forte dinamización do sector e nova savia que alimenta a innovación e a
competitividade. É o caso da rexión de Baviera en Alemaña onde se tutela a
creación de start-ups con alta capacidade tecnolóxica dos seus fundadores e
apoio decidido do goberno do lander. A combinación destas circunstancias
fai que o Clúster actúe nun gran número de sectores provenientes da ampla
e excelente oferta educativa e científica que ha convertida a este Clúster
nunha referencia internacional.
En Canadá, os Ontario Centres of Excellence (OCE) actúan dentro do
programa gobernamental denominado Ontario Networks of Excellence para
o desenvolvemento de programas de colaboración coas universidades nos
campos de transferencia de tecnoloxía, talento, e comercialización con
especial énfase o financiamento dos proxectos. Os OCE dispoñen de
especialistas en desenvolvemento de negocio que variaron recentemente a
súa principal función como impulsores da investigación académica cara ás
empresas para adoptar unha estratexia “pull” baseada na identificación das
necesidades das compañías e o seu traslado ás universidades e centros
tecnolóxicos para orientar as súas liñas de investigación.
No mesmo país atópase o Toronto ICT Clúster, o máis importante de Canadá
e o terceiro de Norte América cunha contribución de máis de 20 millardos de
dólares á economía nacional, é unha referencia mundial en I+D, educación e
infraestruturas. Entre os seus membros atópase SAS Canadá, unha das
maiores empresas privadas de software do mundo.
Na Costa Azul, Sophia Antiopolis reúne a máis de 1.200 empresas que dan
emprego a preto de 25.000 persoas. A estratexia foi atraer e concentrar
centros de investigación (públicos e privados) para xerar aplicacións e
produtos avanzados para o espazo, as comunicacións, biotecnoloxía,
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finanzas ou industrias da automoción. Sophia Antiopolis conta hoxe con
empresas da talla de IBM, Alcatel-Lucent, Orange, SAP ou Thales.
Finlandia é un modelo de transición a unha sociedade con forte presenza do
TIC. O modelo finlandés busca a creación dun círculo virtuoso entre a
sociedade do coñecemento e a do benestar. Para levalo a cabo, as claves son
as organizacións interconectadas e o incremento na competitividade
baseado na innovación. O benestar social soporta o sistema de valor ao ser
beneficiario do mesmo e achega confianza e cohesión. A visión de Finlandia
é converter o país no mellor contorno do mundo para a innovación. Son
moitas as accións levadas a cabo en procura deste obxectivo. Sen dúbida
unha de extraordinaria importancia foi o despregamento de banda ancha e
acceso WIMAX que dota á totalidade dos fogares con acceso rápido a
internet. En Oulu atópase un impresionante polo de desenvolvemento
industrial, de investigación e servizos TIC ao redor de Nokia que se situou
nesta cidade en 1973 pero Finlandia ten tamén os Center of Expertise
Programme (OSKE) para impulsar o desenvolvemento de Clúster (nestes
momentos trece tipos) entre os que se atopan Ubiquitous computing e
Digibusiness.
Un caso de intensa concentración de empresas TIC é o de Singapura.
Considerado como o centro do TIC en Asia. Herdado da súa condición de
plataforma loxística no sur de Asia, Singapura é aínda o maior porto
comercial do mundo. Cunha achega de preto do 18% do PIB nacional, o TIC
son de extraordinaria importancia para o país. O sector evoluciono a partir
da implantación de maquiladoras para o mercado americano nos anos 60.
Entre os 70 e 90, Singapura converteuse nun dos maiores fabricantes de
computadores e periféricos, cada vez máis sofisticados e abandonando os
produtos máis básicos para os países contiguos. Actualmente e como
consecuencia do rápido desenvolvemento do país, o modelo céntrase cada
vez máis en investigación científica e tecnolóxica en computadores de ultima
xeración, electrónica e intelixencia artificial. O cambio de modelo foi posible
grazas ao programa National Information Infrastructure (NII) que conecto a
totalidade de casas, universidades e centros de traballo entre os anos de
1992-1997.
Hoxe o país afronta importantes retos para manter o seu liderado. Para iso,
identificáronse tres liñas básicas de especialización: Comercio electrónico,
xeración de contidos e infraestruturas sen fíos.
Israel é o primeiro investidor en I+D en porcentaxe sobre o PIB no mundo. O
desenvolvemento do TIC baseouse nun modelo educacional non orientado
onde xunto coas universidades xogaron un destacado papel os empresarios e
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veteranos do sector das telecomunicacións. O resultado foi a posta no
mercado dun gran número de spin-offs e start-ups que foron suxeito de
operacións de adquisición por parte fundamentalmente de empresas
americanas (sobre todo pola súa conexión con Silicon Valley) pero tamén
españolas (como o cado da operadora de voz sobre IP, Jajah, adquirida por
Telefónica). A gran actividade e os programas do goberno atraeron a
multinacionais como Microsoft (dous centros de I+D), Cisco (un centro de
I+D), Motorola (o maior centro de desenvolvemento no mundo), IBM
(emprega a máis de 2.000 persoas) ou Intel (catro centros de I+D e dúas
plantas que empregan a 7.000 persoas).
A universidade de Cambridge deu máis premios Nobel que ningunha outra
universidade no mundo. Durante os últimos 40 anos, esta institución liderou
a transformación dunha economía baseada no comercio da lan, o traballo da
pel natural, a agricultura e gandaría a unha baseada na tecnoloxía ao redor
dun clúster que, sobre todo desde 1980, produciu crecementos de máis de
dous puntos porcentuais por enriba da media dos rexistrados en países
desenvolvidos e un espectacular incremento do emprego. Esta
transformación produciuse desde a propia sociedade que compartiu unha
visión común e onde o goberno apenas interviu.
O Clúster de Cambridge (coñecido como Silicon Fen) tivo a súa orixe nunha
spin-out da universidade chamada Cambridge Consultants Ltd no ano 1960.
Hoxe son máis de 4.000 as empresas que integran o Clúster e 50.000
empregados en alta tecnoloxía.
A concienciación de que a universidade debe, ademais de educar e
investigar, comercializar a propiedade intelectual e promover a creación de
novas empresas, foi o elemento catalizador da expansión do Clúster. Unha
das accións levadas a cabo desde esta nova perspectiva foi a contratación de
empresarios como parte do corpo docente e servizos como o centro de
emprendimiento ou o denominado Cambridge Enterprise para formar
especialistas en transferencia de tecnoloxía, xestión de empresas e procura
de financiamento.
Hoxe o Clúster de Cambridge acolle tres sectores que converxen con rapidez,
o TIC, biotecnoloxía e nanotecnoloxía e é sede de centros de I+D de
multinacionais como Hitachi, Microsoft ou Intel. O Clúster deu orixe á
denominada The Library House, unha empresa privada creada en 2002 por
empresarios e investidores que construíu unha exhaustiva base de datos de
empresas e institucións financeiras, capital risco e investidores e organiza
eventos e encontros para conseguir o lanzamento de novos proxectos. The
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Library House opera en todo o Reino Unido e nalgúns países máis ata que foi
vendida a Dow Jones en 2008.
O Bangalore ICT Clúster, tamén coñecido como o Silicon Valley de India,
contabilizaba máis de 1.200 empresas en 2003 e máis de 40.000 doutores
traballando en institucións de I+D.
O Clúster viu o seu inicio en 1984 coa apertura por parte de Texas
Instruments do seu primeiro centro de desenvolvemento en India. En 1989 o
VSNL, a empresa de telecomunicacións da India, establece a súa ligazón de
comunicación via satélite con EEUU a través de Intelsat. En 1991, o goberno
crea o Software Technology Parks para que se establezan industrias 100%
orientadas á exportación de software, libres de impostos. En 1999 o goberno
da provincia de Karnataka funda o Indian Institute of Information Technology
(IIIT-B) para a educación avanzada en TIC.
Bangalore é un exemplo de receptor de offshoring de servizos. Unha cidade
que dispuña de persoal capacitado en varios sectores industriais, afeito tratar
con outras culturas, con carácter moderado e pouco dado aos conflitos,
falando inglés nativo, unha localización de clima agradable e con custos
inferiores a Delhi e Mumbai, reunía tódalas características para absorber a
demanda de software que sobre todo EEUU non podía satisfacer.
A partir de aí e contra o que poida parecer, o sucesivo desenvolvemento da
poderosa industria de software en Bangalore non é produto de institucións
que xeran empresas (os centros educativos en TIC están no ranking dos
mellores do mundo) senón da interacción mutua entre ambas. Bangalore era
sede de empresas en varios sectores, herdanza dos tempos da dominación
inglesa, por exemplo o téxtil, industria aeronáutica, equipamento eléctrico,
etc., cunha forza laboral de 300.000 persoas en 1980.
Na actualidade o Clúster TIC de Bangalore ten entre os seus membros 40
centros de I+D de empresas multinacionais, entre ela HP, IBM ou Intel. Todas
elas colaboran abertamente coas universidades e centros tecnolóxicos indios
nunha novo paradigma colaborativo de dimensión internacional.
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8

Diagnóstico estratéxico
Á hora de plantexar o diagnóstico estratéxico e realizar o DAFO para o
Clúster TIC Galicia, faise necesario por de manifesto a diferenza entre o
Clúster, como entidade xestora, fronte ao Clúster, como agrupación de
empresas e institucións.
Se ben o contorno económico financeiro e tecnolóxico é o mesmo nambos
casos, as ameazas e oportunidades que afectan a entidade xestora son moi
diferentes das que afectan aos membros do Clúster. Aínda é máis evidente a
diferenza cando falamos das debilidades e fortalezas.
A análise feita e as conclusións obtidas sobre necesidades financeiras, capital
humano ou estrutura necesaria refírense ao Clúster TIC Galicia en tanto que
entidade xestora. É dende esta perspectiva dende a que se elabora esta plan
estratéxico.
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8.1

Ameazas e oportunidades do contorno
Estimáronse as ameazas e oportunidades en base as dificultades que poidan
supoñer ou as posibilidades que poidan facilitar as tareas que teña que
desenvolver o Clúster TIC Galicia como entidade xestora.
Deste xeito, os factores do contorno de tipo económico, financeiro e
tecnolóxico afectarán directamente aos membros e, de forma indirecta, á
entidade na posta en marcha dos programas e accións previstas.
AMEAZAS

OPORTUNIDADES

2

Posible prolongación da actual recesión
económica.
Falta de cultura da cooperación

3

Excesiva proliferación de asociacións

4

Entrada de fortes competidores de fóra
de Galicia

5

Irrupción de tecnoloxías e produtos
globalizados (cloud computing)
Baixo atractivo-país para atracción de
talento e investimento produtivo.
Escasa necesidade de co-localización
cos sectores estratéxicos galegos
Forte reducción dos orzamentos das
administracións públicas para os
próximos anos, (impulsoras e
importantes clientes do macrosector
TIC)
Desaparición do modelo de subvención
ao I+D das empresas, fonte importante
de desenvolvemento TIC

O macrosector TIC e comparativamente
un dos menos impactados pola crise
Disponibilidade de profesionais
cualificados de amplio espectro
Presenza de empresas que polas súas
características poden actuar como
tractoras doutras
Un mercado nacional fortemente
centrado en Madrid (50%), a tiro de
pedra de Galicia
Alto potencial de desenvolvemento
baseado na cooperación
Galicia é unha comunidade con balanza
comercial positiva
Mercados emerxentes de fala hispana

1

6
7
8

9

Moitas oportunidades non resoltas no
eGoverno da Xunta e concellos galegos

A simplificación do sistema de I+D
galego

10

Importante presenza do sector
software, o que máis pulo ten no
macrosector

11

A demanda de factores externos ás
empresas que axuden a establecer
concentracións virtuais de empresas

Táboa 21. Ameazas e oportunidades detectadas no contorno do Cluster TIC Galicia.
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8.2

Debilidades e fortalezas do Clúster
Sinálanse neste caso as pricipais debilidades e fortalezas detectadas dentro
do Clúster TIC Galicia, en tanto que organización. E obvio dicir que o
presente plan estratéxico desenvolveuse para aproveitar as fortalezas
sinaladas e eliminar ou minimizar na medida do posible as debilidades
atopadas.
1

2

3
4

5

6
7

8.3

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Dificultade para conxugar intereses e
necesidades distintas segundo tamaño e
subsector.
Aínda non ter acadado o rol de
interlocutor preferente ante empresas,
administracións, e sociedade
Escasa diferenzación na definición actual
da súa misión no sector.

A propia unidade de acción e
interlocución de todo o macrosector TIC

Dependencia para a súa consolidación do
apoio e recoñecemento por parte da
administración
Baixo nivel de comunicación interna

Capacidade de impulsar a cooperación
en I+D+i

Boa disposición de directivos galegos do
sector para traballar polo Clúster
A integración actual de gran parte das
empresas do sector.

Experiencia dalgúns dos asociados nos
mercados exteriores (“apalancamento
galego”)

Non existen nin un catálogo de servizos
propios nin dos asociados.
Baixo nivel de confianza dalgúns
asociados no éxito da entidade.

O diamante de Porter
O denominado Diamante de Porter é un instrumento analítico amplamente
utilizado para resaltar os factores da competitividade e examinar as
oportunidades de desenvolvemento dun clúster.
A continuación preséntanse os resultados da análise de Porter sobre o
Cluster TIC Galicia.
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Figura 39. Diamante de Porter do Clúster TIC Galicia.

8.3.1

Factores
O macrosector conta con persoal cualificado grazas á existencia de
universidades galegas que ofrecen estudos superiores en Telecomunicacións
e Informática. Ademais, Galicia é a terceira comunidade en porcentaxe de
titulados de formación profesional en TIC sobre o total dos seus habitantes.
Hai, polo tanto, dispoñibilidade de profesionais que cobren boa parte dos
perfís necesarios, e cun custo moderado se se compara con outras
comunidades.
Esta boa posición en coñecemento tecnolóxico hai que apoiala con
formación en xestión de empresas e capacitación para o emprendimiento
onde se observa un importante déficit.
A infraestrutura de comunicacións require de melloras importantes tanto de
tipo técnico como social. Hoxe só o 38% dos fogares teñen contratado
acceso por banda ancha, a poboación utiliza internet 10% menos que a
media española aínda que o uso polos mozos supéraa lixeiramente.
Os escasos recursos de financiamento son un grave lastre para o sector. A
escasa dinamización empresarial en fusións e adquisicións, a falta de
interese no/do capital risco e a restrición do crédito debuxan un panorama
pouco alentador para o desenvolvemento do sector.
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8.3.2

Demanda
Unha demanda esixente e sofisticada impulsa a competitividade do sector.
En Galicia esta situación está condicionada polo seu carácter local. A maioría
das empresas só traballan dentro da comunidade, que non reúne os
atributos mencionados anteriormente. Máis ben ao contrario, a demanda
das empresas galegas é conservadora, dirixida a produtos e servizos básicos
e feitos á súa medida.
Pero ademais, un clúster só é viable se sae fóra dos seus confíns xeográficos.
É imperativo abrirse aos novos mercados deixando de centrase na
administración como cliente principal.

8.3.3

Contexto de estratexia e rivalidade
Un gran número das empresas que integran o Clúster manteñen unha oferta
moi similar de servizos. Isto favorece a competencia interna (un dos
aceleradores da innovación) pero esta competencia esta moi baseada en
prezo. Estas empresas, a maioría de reducido tamaño, deben apostar pola
diferenzación como estratexia básica elixida pola maioría das PEMEs
españolas.
A forte focalización en servizos non axuda tampouco a traspasar fronteiras,
onde as solucións estandarizadas son o produto que interesa e que permite
desenvolver economías de escala que posibiliten o investimento en I+D e
marca propia.
Para elas, a cooperacion empresarial é un elemento fundamental para
acadar o tamaño que é necesario para confrontar estes proxectos. Tamén as
grandes empresas pódense beneficiar da cooperacion en eslabóns da súa
cadea de valor, permitíndolles centrarse no seu core business, mellorando a
súa competitividade e reducindo o risco.
Unha importante vantaxe que diferenza ao macrosector doutros clústers TIC
en Espana, é a existencia dalgunhas empresas que son referentes na súa liña
de negocio, unha baza importante non só na súa capacidade de traccion
senón tamén de identificacion do propio sector.

8.3.4

Industrias relacionadas e de apoio
A comunidade é sede de clústers fortes nos seus respectivos sectores e a
relación con eles será fonte de progreso para o noso macrosector, que se
define como trasversal a todos eles. O único inconveniente reside en que
estes clústers desenvolven actividades que non precisan de proximidade
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física co Clúster TIC Galicia. Dito doutro xeito, estes sectores estratéxicos
galegos, poden conseguir produtos e servizos TIC doutras áreas dun xeito
eficiente. Nembargantes, o desenvolvemento de networks persoais con
estes sectores producirá transmisión do coñecemento tácito e con iso unha
mellor situación de partida para poder ofrecerlles produtos e servizos
adecuados ás súas necesidades.
Como xa se expuña anteriormente, o macrosector debe abrirse ao exterior e
iso non só para a oferta senón tamén para aprovisionarse en condicións máis
competitivas. En ambos casos, o macrosector conta con institucións e
organismos que apoian decididamente a internacionalización das empresas
(unha boa oportunidade para mellorar as competencias en idiomas
estranxeiros), sobre todo se se fai desde un acordo de cooperación entre
varias delas.
Por último, é básico desenvolver un sistema de innovación eficiente. Falta
unha maior cooperación coas universidades e centros tecnolóxicos. Non se
conecta o "coñecemento científico" (universidades) coa capacidade para
xerar coñecemento e valor económico a través da innovación. Éste é un fallo
sistémico, xa que existen os elementos pero non están interactuando de
forma coordinada, e as plataformas tecnolóxicas ou os organismos
intermedios (OTRIs) non están a producir os resultados esperados. É
necesario profesionalizar unha función que impulse e xestione o fluxo de
información e a súa materialización en produtos.

8.4

Factores Clave do Éxito (FCE)
Acadar o recoñecemento como interlocutor principal do macrosector TIC.
Ter unha visión compartida por todo o sector.
Desenvolver efectivos programas de colaboración e cooperación.
Obter logros a curto, medio e longo prazo.
Desenvolver un modelo de gobernanza medible e transparente.

8.5

Estratexias a evitar
Renunciar a identidade propia como Clúster.
Renunciar a función de integrador do macrosector TIC galego.
Perder a visión a longo prazo por acadar éxitos no curto prazo.
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Perder de vista a importancia da Comunicación especialmente a interna.
Perder de vista a evolución do sector, das tecnoloxías e dos mercados.
Non facer o seguimento ou non implantar accións correctoras e actualizacións
do presente Plan Estratéxico.

8.6

Misión
A misión do Clúster TIC Galicia (o que fai), reflicte perfectamente os catro
eixos estratéxicos definidos neste plan. Pódese resaltar a súa faceta
integradora ou vertebradora do macrosector TIC galego, ou as inquedanzas
por levalo alén das nosas fronteiras e abrir novos mercados, as actividades
por fomentar a cooperación, tanto para obxectivos comerciais como para
desenvolver novos programas e proxectos de I+D+i, pódese remarcar o apoio
de cara as novas iniciativas empresariais, as actividades para captar capitalrisco ou investimento directo cara o lanzamento de start-ups ou para entrada
no capital das empresas existentes.
Son moitos os ámbitos nos que traballa o Clúster TIC Galicia, mais en
definitiva, a súa labor e a de coordinador: axuntar e dinamizar os esforzos de
tódolos membros, interconectar as empresas, os centros de investigacións,
as administracións e universidades, e todas elas dentro dunha visión común
para o sector: aumentar a cooperación, a competitividade do mesmo,
innovar, facilitar a apertura de novos mercados nacionais e internacionais, e
conseguir coa participación dos axentes implicados, o desenvolvemento e o
crecemento do macrosector TIC en Galicia.

MISIÓN
Axuntar, coordinar e dinamizar os esforzos en aumento da
competitividade, innovación, saída a novos mercados e cooperación coas
administracións, empresas e institucións.

8.7

Visión
A visión, para toda organización ten sempre un compoñente aspiracional:
ónde se quere ir, qué se quere construir, cara onde camiña e onde chegará
cando faga todo o que ten previsto facer.
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En toda a redacción deste plan estratéxico mantivéronse claros os eixos
estratéxicos e os obxectivos do Clúster para levar ao macrosector TIC galego
a unha transformación da que será dinamizador e artífice.
Nengunha outra entidade propúxose con tal pulo obxectivos
transformadores de tal dimensión, e de seguro que no medio prazo, o
Clúster TIC Galicia terá transformado o tecido productivo sectorial,
cohesionandoo, integrandoo, e traballando na sensibilización cara a
transformación produtiva a que está sometido o macrosector TIC a nivel
global, traballando na formación dos profesionais, dende a definición dos
plans de estudos ata o desenvolvemento de capacitacións e actitudes
competitivas, fomentando a innovación e a cooperación, e convertindo o
sector nun modelo de cooperación orientado ao crecemento pola vía do
aumento da competitividade dos membros, e que recóllese, a modo de
resume nunha visión que recoñeza esta importante labor vertebradora e
transformadora.

VISIÓN
Ser o vertebrador do macrosector TIC de Galicia transformándoo nun
modelo de cooperación competitiva.
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9.1

Plan estratéxico
Obxectivos
Este plan define tres grandes obxectivos estratéxicos para o Clúster TIC
Galicia a acadar no período 2011–2013.
ID

OBXECTIVO

M1
M2
M3

Converterse na organización integradora do macrosector TIC en Galicia
Incrementar a competitividade dos membros
Promover o crecemento da cifra de negocio dos membros

Estes tres grandes obxectivos desgránanse máis tarde en ata 34 obxectivos
instrumentais, que se relacionan causalmente entre sí. Xuntos, os 37
obxectivos conforman un mapa estratéxico que pode servir de guía para o
desenvolvemento do Clúster TIC nos próximos tres anos.
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ID

OBXECTIVO

1

M1

Converterse na organización integradora do macrosector TIC en Galicia

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

M1.1
M1.1.1
M1.2
M1.3
M1.4
M1.5
M2
M2.1
M2.1.1
M2.2
M2.3
M2.4
M2.4.1
M2.5
M3
M3.1
M3.2
F1
F1.1
F1.2
P1
P2
P2.1
P2.1.1
P2.1.2
P2.1.3
P2.2
P3
P3.1
P4
P4.1
A1
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4

Cohesionar aos seus membros
Crear unha visión compartida do Clúster
Aliñar as estratexias do Clúster e da Admon
Integrar novos eslabóns do sistema de valor
Acadar un posicionamento diferencial
Incrementar a notoriedade social
Incrementar a competitividade dos membros
Mellorar o financiamento
Facilitar o acceso ao financiamento
Potenciar o agrupamento empresarial
Incrementar o gasto en innovación
Actualizar a visión tecnolóxica
Aumentar a intelixencia competitiva e comercial
Desenvolver a orientación a produto
Promover o crecemento da cifra de negocio dos membros
Potenciar cota no mercado galego
Crear ou Potenciar cota nos mercados exteriores
Acadar viabilidade financeira
Optimizar custos operativos
Asegurar ingresos para a gobernanza
Desenvolver un modelo de gobernanza medible
Vertebrar o I+D+i das TIC en Galicia
Fomentar a cooperación
Desenvolver o networking interno
Fomentar a cooperación intraClúster
Fomentar a cooperación intersectorial
Fomentar a colocalización
Fidelizar os membros existentes
Promover a creación de spin-offs e start-ups
Incrementar o número de membros
Crear un Plan de Comunicación
Desenvolver aptitudes e actitudes competitivas
Aliñar os Plans de Estudos coas necesidades do macrosector
Formar en competencias financeiras
Formar en competencias de xestión
Sensibilizar na transformación produtiva

Táboa 22. Obxectivos do mapa estratéxico do Clúster TIC Galicia 2011–2013.
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9.2

Mapa estratéxico do CLUSTER TIC GALICIA para
2011-2013
Na páxina seguinte atoparase o mapa estratéxico do Clúster TIC Galicia para
o período 2011–2013.
Como corresponde a unha organización de propósito non lucrativo, as dúas
primeiras perspectivas da metodoloxía estratéxica de Kaplan e Norton están
invertidas, sendo a perspectiva do membro a máis relevante. Este feito
explica que a nomenclatura dos tres primeiros obxectivos sexa “M”, de
membros.
A elección do termo membro non é casual. Aínda que as empresas son as
protagonistas do Clúster, éste ten que contemplar non só os intereses das
mesmas senón o encaixe dunha proposición de valor que sexa de interese
para todos os conformantes do Clúster: empresas, colexios profesionais, e
outras organizacións.
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M1

Converterse na organización integradora
do macrosector TIC en Galicia

DESCRIPCIÓN
O CLUSTER TIC GALICIA nace coa vontade de converterse no representante
principal do macrosector TIC de Galicia ante a administración e outros icumbentes
relevantes. Esta representación ten que ser integradora, por máis que o CLUSTER
TIC GALICIA incorpora no seu seo sensibilidades distintas, subsectores
independientes e acoplados, mercados industriais e de consumo, institucións
educativas e centros tecnolóxicos, etc.
A existencia deste obxectivo nace da convicción de que é posible establecer un eido
común de intereses, un Sistema de Valor TIC común, e un conxunto de políticas
comúns que den beneficio ás empresas dos distintos subsectores.
O CLUSTER TIC GALICIA é consciente de que, no estado actual do macrosector TIC,
existen diferenzas e desconexións entre os distintos subsectores representados.
Nembargantes, o futuro inmediato vai seguir demostrando que a converxencia
dixital entre as telecomunicacións, o software, o hardware e os contidos non só non
vai deterse senón que vai acelerar.
É nesta converxencia dixital onde o CLUSTER TIC GALICIA adquire a máxima
representatividade e consistencia, como promotor e catalizador dos cambios
necesarios para que as empresas se interrelacionen e se beneficien dela.
Os membros do CLUSTER TIC GALICIA sacarán partido deste posicionamento
integrador e converxente do CLUSTER TIC GALICIA de numerosos xeitos: a través
da forza que lle otorga a súa ampla cobertura e tamaño, a través da súa capacidade
para promover a cooperación intersectorial, do pulo á innovación, do fomento da
expansión comercial, da concienciación e formación orientada aos produtos e
solucións, etc.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Programa RSE
Selo de Calidade do ClústerTIC

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Catálogo de Competencias e Capacidades dos Membros
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Misións comerciais directas en España
Programa Apalancamento Galego
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de Relacións con outros Clúster
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo

10 9

M1.1

Cohesionar aos seus membros

DESCRIPCIÓN
A cohesión interna do CLUSTER TIC GALICIA é un dos principais valores que os
membros apreciarán da súa proposición de valor. Un Clúster cohesionado aporta o
máximo valor posible a cada un dos seus membros porque as forzas que manexa
están aliñadas na mesma dirección.
Este obxectivo reflicte intrínsecamente a vontade do CLUSTER TIC GALICIA de
consensuar unha visión única, que dé resposta as necesidades comúns dos seus
membros.
A cohesión encerra tamén unha meta ímplícita de desenvolvemento dunha
identidade común do tecido galego baixo a señas do CLUSTER TIC GALICIA. Esta
identidade común ou compartida aporta algo máis que o valor material percibido
por pertencer ao Clúster de xeito individual, ao transferir ós seus membros unha
cuota participativa na transformación conxunta da Sociedade da Información e da
Economía Galegas.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de fomento do agrupamento empresarial
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Selo de Calidade do ClústerTIC

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Catálogo de Competencias e Capacidades dos Membros
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Misións comerciais directas en España
Programa Apalancamento Galego
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programa RSE

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

M1.1.1

Crear unha visión compartida do Clúster

DESCRIPCIÓN
Cando falamos dunha visión do CLUSTER TIC GALICIA para os anos vindeiros
falamos dunha recreación do que queremos que éste Clúster chegue a ser en cinco
anos,
por exemplo. Ésto implica imaxinar a dimensión, o propósito, o
posicionamento, o alcance da súa rede de membros, etc. Para que sexa unha visión
compartida ten que ser froito do consenso dos membros.
Este obxectivo reflicte a necesidade de abrir un espacio de reflexión interna no
Clúster no que desenvolver un acordo sobre o que o Clúster ten que ser no futuro.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Plan de Comunicación
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Programa RSE
Selo de Calidade do ClústerTIC

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Catálogo de Competencias e Capacidades dos Membros
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Misións comerciais directas en España
Programa Apalancamento Galego
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo
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M1.2

Aliñar as estratexias do Clúster e da
Admon

DESCRIPCIÓN
A administración, no seu papel de responsable do desenvolvemento de políticas de
Promoción Económica, do I+D+i e da Sociedade da Información, ten xa identificadas
unha serie de necesidades e prioridades estratéxicas para o macrosector TIC en
Galicia. O CLUSTER TIC GALICIA ten que desenvolver un traballo intenso de
aliñamento dos intereses dos seus membros cos da administración.
A administración non ten a capacidade para encauzar o alto número de canles de
comunicación que esixe a diversidade do macrosector TIC e difícilmente poderá
recabar a opinión dos participantes con regularidade e profundidade. O CLUSTER
TIC GALICIA, no seu papel de interlocutor principal, vai servir de canalizador das
inquedanzas, necesidades e tendencias dos seus membros cara á administración.
Por outra banda, este obxectivo pretende asegurar aos membros do Clúster que a
administración gañe en sensibilidade ante a importancia do macrosector, definindo
políticas axeitadas de formación e desenvolvemento, garantindo o fair play nas
contratacións e axudas, enfocando os recursos económicos alí onde xeran máis valor
para o desenvolvemento das TIC en Galicia, etc.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Acordo marco de colaboración coas Universidades
Pacto tecnolóxico industrial
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Programa RSE

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa Definición de Perfiles Profesionais TIC

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

M1.3

Integrar novos eslabóns do sistema de
valor

DESCRIPCIÓN
Este obxectivo persigue completar o Sistema de Valor do macrosector TIC,
incorporando empresas representativas de subsectores que agora non están
representados en CLUSTER TIC GALICIA.
A incorporación destas empresas vai supor por unha banda completitude e por outra
banda grandes oportunidades de crecemento conxunto e cooperación intersectorial.
O efeto de polinización intersectorial é un dos beneficios máis destacados dos
clústers de maior éxito mundial e xurde de forma espontánea polo simple feito de
posta en contacto e compartición de experiencias e grupos de traballo no seo dos
clústers.
O beneficio a sacar deste obxectivo por parte dos membros pode ser inmenso xa que
conduce habitualmente ao desenvolvemento de produtos híbridos, novas categorías
de produtos ou incluso á redefinición das reglas competitivas a través do
desenvolvemento de produtos sustitutivos.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Programa de Captación de Novos Asociados
Programa de Fomento das start-ups e spin-offs TIC
Programa de fomento do agrupamento empresarial

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Captar investimento directo e capital-risco
Catálogo de Competencias e Capacidades dos Membros
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Programa de Relacións con outros Clúster
Selo de Calidade do ClústerTIC
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M1.4

Acadar un posicionamento diferencial

DESCRIPCIÓN
O posicionamento do CLUSTER TIC GALICIA é a valoración que del fará a sociedade,
a administración e o resto do tecido TIC de Galicia no medio plazo.
Este obxectivo persigue incorporar elementos diferenzais na reputación do
CLUSTER TIC GALICIA que xeren valor para os seus membros, precisamente por
responder a singularidades estruturais ou conceptuais propias do Clúster.
A ampla capacidade integradora, o espíritu de cooperación e polinización
intersectorial, a intensa focalización na innovación e na I+D, o propósito de
transformar o modelo productivo orientándoo a produto, son algunhas das señas de
identidade propias e diferenzais do CLUSTER TIC GALICIA e teñen que sair a flote
formando parte da súa reputación.
Os membros do CLUSTER TIC GALICIA benefícianse deste obxectivo de un xeito
directo, asumindo parte da boa reputación a través da pertenza ao Clúster, e tamén
indirecto, participando como protagonistas destas políticas diferenzais.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Programa de difusión de capacidades competencias e Servizos
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Programa RSE
Selo de Calidade do ClústerTIC

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Acordo marco de colaboración coas Universidades
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

M1.5

Incrementar a notoriedade social

DESCRIPCIÓN
A notoriedade social é un beneficio directo para os membros do Clúster. Unha
organización que comunica ben e frecuentemente ten grandes oportunidades de
xerar beneficio subsidiario para os seus membros, en forma de valores intanxibles
polo feito de pertencer, en definitiva: marca.
Por outra banda, o CLUSTER TIC GALICIA ten ainda que desenvolver a súa
personalidade social e cultural no eido das TICs en Galicia, polo que este obxectivo
persigue tamén afianzar o seu posicionamento como interlocutor e integrador de
sensibilidades.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Plan de Comunicación
Programa de difusión de capacidades competencias e Servizos
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa RSE
Selo de Calidade do ClústerTIC

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Captar investimento directo e capital-risco
Catálogo de Competencias e Capacidades dos Membros
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Misións comerciais directas en España
Pacto tecnolóxico industrial
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo
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M2

Incrementar a competitividade dos
membros

DESCRIPCIÓN
Nun contorno cada vez máis globalizado, complexo e dinámico, as empresas do
CLUSTER TIC GALICIA necesitan mellorar a súa competitividade, como factor
determinante non só da súa capacidade para acceder a novos mercados, senón
incluso para poder defender a súa posición nos mercados actuais.
En xeral, as empresas españolas presentan unha baixa competitividade a nivel
internacional e mesmo nos seus propios mercados nacionais debido a factores como
a súa menor produtividade, a súa menor dimensión (que lles impide acadar
economías de escala e de alcance), a súa menor aposta pola innovación (cun dos
menores gastos en I+D+i dos países da OCDE) e o seu menor grao de
especialización. Así mesmo, nestes últimos anos de crise financeira a situación de
moitas das empresas do sector veuse complicando pola dificultade para acceder a
fontes de financiamento que lles permitan realizar novos proxectos ou mesmo
manter os niveis de liquidez necesarios para a xestión do seu circulante.
A través deste obxectivo estratéxico o CLUSTER TIC GALICIA tratará de incidir en
todos estes aspectos, así como na mellora do capital humano, como factores clave
da competitividade das empresas da cadea valor do Clúster.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Acordo marco de colaboración coas Universidades
Captar investimento directo e capital-risco
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Misións comerciais directas en España
Monitor de Intelixencia tecnolóxica e comercial
Programa Apalancamento Galego
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de fomento da I+D+i
Programa de fomento do agrupamento empresarial
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programa de xestión de compras conxuntas

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Catálogo de Competencias e Capacidades dos Membros
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de Cooperación Empresas Tractoras
Programa de Relacións con outros Clúster
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo
Selo de Calidade do ClústerTIC

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

M2.1

Mellorar o financiamento

DESCRIPCIÓN
A mellora do financiamento é unha necesidade real actual para os membros do
Clúster. Este obxectivo traducirase nun beneficio directo aos membros, transversal a
sectores, subsectores e con independencia dos tamaños dos mesmos. O CLUSTER
TIC GALICIA traballará duas vertientes: facilitalo acceso ao financiamento e
formando en competencias financeiras.
O CLUSTER TIC GALICIA aproveitará o seu posicionamento, rol de interlocutor,
sona, e a capacidade de integración do macrosector para facilitar o financiamento
dos programas dos membros especialmente naqueles aspectos definidos accións
estratéxicas do propio CLUSTER TIC GALICIA.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Captar investimento directo e capital-risco
Plan de formación en xestión e finanzas
Programa de Acceso ao crédito
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Oficina Técnica
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M2.1.1

Facilitar o acceso ao financiamento

DESCRIPCIÓN
Facilitar o acceso ao financiamento nas diferentes modalidades e actuando sobre
tódalas fontes de financiación pública e privada habituais. Desenvolver coas
diferentes entidades programas de actuación sectoriais, acordos marco ou
convenios que recollan os beneficios e melloras, tanto para a financiación crediticia
coma para investimentos directos ou participación no capital como liñas principais.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Captar investimento directo e capital-risco
Plan de formación en xestión e finanzas
Programa de Acceso ao crédito
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Ningunha

P LAN

EST RA TÉ X ICO
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–
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M2.2

Potenciar o agrupamento empresarial

DESCRIPCIÓN
A través deste obxectivo estratéxico tratarase de dar resposta á reducida dimensión
da maioría das empresas integrantes do CLUSTER TIC GALICIA, que entran dentro
da categoría de pemes e micropemes.
De feito, esta atomización do tecido empresarial do macrosector TIC, que é común
ao conxunto da economía galega, constitúe un dos principais obstáculos para
mellorar a capacidade para competir, innovar e acada novos mercados das empresas
do sector.
Mediante este obxectivo o CLUSTER TIC GALICIA tratará de corrixir esta situación,
mediante o fomento dos consorcios e UTE’s de empresas, os programas de
concentración empresarial (tanto verticais como horizontais dentro do sistema de
valor), así como o impulso e consolidación das empresas tractoras, que poidan
axudar a vertebrar aos distintos integrantes do sistema de valor do CLUSTER TIC
GALICIA.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Programa Apalancamento Galego
Programa de fomento do agrupamento empresarial
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Captar investimento directo e capital-risco
Plan de formación en xestión e finanzas
Programa de Cooperación Empresas Tractoras
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M2.3

Incrementar o gasto en innovación

DESCRIPCIÓN
As empresas españolas e galegas figuran entre as que menos invisten en I+D+i
dentro da UE, segundo os datos publicados por Eurostat. De feito no ano 2010, as
empresas españolas eran as terceiras pola cola da zona Euro no desenvolvemento de
actividades de innovación.
As actividades de I+D+i, entendidas nun sentido amplo, tal e como se definen no
Manual de Oslo e na Enquisa sobre Innovación Tecnolóxica do INE, constitúen unha
ferramenta fundamental para impulsar a competitividade das empresas e garantir a
súa supervivencia en mercados cada vez máis dinámicos, globalizados e
competitivos.
Mediante este obxectivo o CLUSTER TIC GALICIA pretende impulsar a innovación
dos seus membros (innovación de produto, de proceso, de organización e de
marketing), en estreita cooperación con outras entidades integrantes do Sistema
Galego de Innovación.
Deste modo, perséguese acadar un maior desenvolvemento de actividades
relacionadas coa I+D+i por parte das empresas integradas no CLUSTER TIC GALICIA:
Investigación científica e desenvolvemento tecnolóxico (I+D interna).
Adquisición de I+D (ou I+D externa).
Adquisición de equipamento tecnolóxico.
Adquisición doutros coñecementos externos (patentes, licenzas, etc.).
Formación do persoal.
Deseño e outros preparativos para a produción e/ou a distribución.
Introdución de innovacións no mercado (preparación para a comercialización).

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Monitor de Intelixencia tecnolóxica e comercial
Programa de fomento da I+D+i
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Captar investimento directo e capital-risco
Plan de formación en xestión e finanzas
Programa de Acceso ao crédito
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo
Selo de Calidade do ClústerTIC

P LAN
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–

20 13

M2.4

Actualizar a visión tecnolóxica

DESCRIPCIÓN
No macrosector das TIC os cambios tecnolóxicos estanse a producir a unha
velocidade cada vez máis vertixinosa. Neste contexto, as empresas precisan dunha
capacidade para detectar, avaliar e adaptarse a estes cambios tecnolóxicos para
poder seguir sendo competitivas.
Ademais, a evolución de cada industria prodúcese a través dunha sucesión de ciclos
tecnolóxicos, cada un dos cales comeza cunha descontinuidade que se produce
como consecuencia da aparición dunha innovación destacada capaz de modificar o
estado da arte da tecnoloxía que caracteriza á devandita industria. Este fenómeno
xa fora descrito por Foster mediante o seu famoso modelo de difusión tecnolóxica
en forma de “S”.
No contexto actual a aparición de novas tecnoloxías relacionados co fenómeno do
“cloud computing”, das redes sociais, da mobilidade ou da xeorreferenciación, por
citar algunha das máis destacadas, pode contribuír de forma decisiva ao cambio do
estado da arte dentro do macrosector TIC neste próximos anos.
Polo tanto, mediante este obxectivo estratéxico de actualizar a visión tecnolóxica, o
CLUSTER TIC GALICIA persegue que os seus membros poidan ser quen de adaptarse
ás innovacións tecnolóxicas do macrosector TIC, situación que sempre precisa dun
período de aprendizaxe, así como o desenvolvemento de innovacións e
investimentos complementarios.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Monitor de Intelixencia tecnolóxica e comercial

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programa Identificación da Demanda Temprana dos mercados

1 21

M2.4.1

Aumentar a intelixencia competitiva e
comercial

DESCRIPCIÓN
Mediante un bo sistema de Intelixencia Competitiva e Comercial as empresas
integradas no CLUSTER TIC GALICIA poderán anticipar cambios nos mercados,
prever as accións da competencia, identificar novas necesidades que permitan
desenvolver novos produtos e servizos, coñecer as estratexias seguidas por outras
empresas en distintos sectores, etc.
Este obxectivo estratéxico contribuirá, polo tanto, á mellora da competitividade das
empresas do CLUSTER TIC GALICIA, incidindo nas súas actividades de innovación
(en que áreas o produtos/servizos deberían centrar os seus esforzos), na súa visión
tecnolóxica, na orientación a produtos e na expansión comercial cara a novos
mercados.
Hai que ter en conta que a Society of Competitive Intelligence Professionals propuxo
a seguinte definición para referirse á Intelixencia Competitiva: “trátase dun
programa sistemático e ético para captar e analizar información sobre as
actividades dos competidores e as tendencias xerais dos mercados, co fin de
promover os propios obxectivos da organización”.
Outros autores como Tena e Comai definen a Intelixencia Competitiva como un
“método sistemático de planificación, recuperación, análise, arquivo, distribución da
información sobre o contorno externo e a mellora da competitividade das empresas
e organizacións”. Por último, e segundo Deschamps e Nayak, podemos difererencias
tres tipos de Intelixencia Competitiva: “Market Intelligence”, “Competitor
Intelligence” e “Technological Intelligence”.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Monitor de Intelixencia tecnolóxica e comercial
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programa Identificación da Demanda Temprana dos mercados

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Programa Apalancamento Galego
Programa de Acceso ao crédito
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de Conferencias e Seminarios

P LAN
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–

20 13

M2.5

Desenvolver a orientación a produto

DESCRIPCIÓN
Unha das principais limitacións para competir, medrar en cota de mercados e poder
acceder a novos mercados e a falta de orientación a produtos por parte das
empresas do macrosector TIC.
Neste sentido, e mediante este obxectivo estratéxico, o CLUSTER TIC GALICIA
tratará de acadar unha maior orientación ao desenvolvemento de produtos entre as
empresas integrantes, para poder superar a dependencia dos servizos feitos a
medida e que requiren dunha proximidade xeográfica aos clientes.
Así mesmo, o desenvolvemento de solucións baseadas en produtos máis ou menos
estandarizados permitirá acadar economías de escala e, na medida do posible, sobre
todo no caso de que se trate de produtos dixitais, producirá rendementos crecentes
coa actividade.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Monitor de Intelixencia tecnolóxica e comercial
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Pacto tecnolóxico industrial
Programa de Conferencias e Seminarios
Selo de Calidade do ClústerTIC
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M3

Promover o crecemento da cifra de
negocio dos membros

DESCRIPCIÓN
O crecemento da cifra de negocio dos membros do CLUSTER TIC GALICIA é un fito
crucial no desenvolvemento do tecido empresarial TIC de Galicia. Non só porque
desta forma poida crecer a cifra de negocio conxunta das empresas do Clúster senón
porque a exposición a mercados máis esixentes que o galego é un exercicio
absolutamente necesario para acadar un nivel competitivo que asegure a
supervivencia das empresas no longo plazo.
O CLUSTER TIC GALICIA ponse con este obxectivo á cabeza do movemento para a
desfocalización do mercado galego como única alternativa comercial na mellora das
empresas TIC de Galicia.
Este obxectivo leva implícita a defensa do mercado galego gañado, pois a
competitividade no exterior asegurará tamén a defensa da plaza local ante a
incursión de competidores exteriores en Galicia.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Misións comerciais directas en España
Programa Apalancamento Galego
Programa de difusión de capacidades competencias e Servizos
Programa de fomento do agrupamento empresarial
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa Identificación da Demanda Temprana dos mercados

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Captar investimento directo e capital-risco
Catálogo de Competencias e Capacidades dos Membros
Monitor de Intelixencia tecnolóxica e comercial
Programa de Acceso ao crédito
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de fomento da I+D+i
Selo de Calidade do ClústerTIC

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

M3.1

Potenciar cota no mercado galego

DESCRIPCIÓN
CLUSTER TIC GALICIA recolle un amplo espectro de tamaños de empresa e de
orientacións comerciais. Moitas destas empresas amosan un perfil comercial
fortemente centrado na provisión de servizos ao mercado galego.
Con independencia de que o CLUSTER TIC GALICIA promova estratéxicamente a
orientación a produtos e solucións e a apertura aos mercados nacional e
internacionais, o abandono do mercado galego non é unha opción de xeito algún.
Un dos feitos ben coñecidos en estratexia comercial é que o abandoar os mercados
locais ou naturais é sempre un erro, ainda que só sexa polo valor que éstes teñen
para probar os novos produtos ou estratexias dun xeito seguro ou controlado.
Por outra banda, a participación intensa no Clúster inducirá nos seus membros
transformacións que no medio plazo os faga máis competitivos e, polo tanto,
gañadores. Este efecto ten que se valorar dalgún xeito na mellora da súa cota de
mercado en Galicia.
Finalmente, a mellora na competitividade dos membros do Clúster vai servir para
defender mellor a plaza frente aos competidores exteriores e a globalización, unha
tendencia creciente e preocupante no macrosector TIC.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Pacto tecnolóxico industrial
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa Identificación da Demanda Temprana dos mercados

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Captar investimento directo e capital-risco
Monitor de Intelixencia tecnolóxica e comercial
Programa de Acceso ao crédito
Programa RSE

1 25

M3.2

Crear ou Potenciar cota nos mercados
exteriores

DESCRIPCIÓN
CLUSTER TIC GALICIA entende que só abordando mercados exteriores ao mercado
galego será posible desenvolver dúas ferramentas necesarias para a persistencia das
empresas membro:
 O incremento da facturación e o tamaño.
 O incremento da competitivdade por exposición a mercados máis esixentes.
 A xeración de economías de escala.
Este principio estratéxico da lugar ao obxectivo, que trata de aliñar as forzas dos
membros do Clúster na dirección do crecemento nos mercados máis competitivos.
Esta proba de esforzo pode considerarse pouco doada ou incómoda pero é o único
xeito de competir (e polo tanto sobrevivir) nun mundo incrementalmente máis
global e cambiante.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Misións comerciais directas en España
Programa Apalancamento Galego
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa Identificación da Demanda Temprana dos mercados
Promoción conxunta en mercados exteriores

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Captar investimento directo e capital-risco
Catálogo de Competencias e Capacidades dos Membros
Monitor de Intelixencia tecnolóxica e comercial
Programa de Acceso ao crédito
Selo de Calidade do ClústerTIC

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

F1

Acadar viabilidade financeira

DESCRIPCIÓN
O éxito do funcionamento da organización dun clúster esta intimamente ligado aos
recursos financeiros dos que pode dispor. Demostrouse que, cando estes recursos
proveñen de fontes de financiamento distintas ás axudas públicas, o Clúster opera
non só de modo máis independente senón tamén cunha operativa máis definida. É
necesario por tanto realizar unha coidada xestión da tesouraría que maximice os
ingresos xestionando de modo creativo todas as fontes posibles de financiamento e
reducindo ou variabilizando os gastos acha onde sexa posible.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Programa Proxectos Consorciados e Gobernanza AEI

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Oficina Técnica

1 27

F1.1

Optimizar custos operativos

DESCRIPCIÓN
Como no caso da maioría dos clústers que nacen o CLUSTER TIC GALICIA ten que
controlar o gasto en gobernanza dun xeito especial.
Nestos primeiros anos o Clúster desenvolverá unha carteira de servizos e unha serie
de relacións institucionais que lle permitirán asentar unha corrente de ingresos
duradeira contra a que incrementar os custos fixos e a estrutura. Mentres ese
escenario non se dé con claridade este obxectivo estará a esixir o control férreo dos
custos fixos e conducirá de forma inexorable á externalización de gran parte das
funcións básicas do Clúster contra ingresos eventuais ou non recurrentes.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Programa de Becas

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Oficina Técnica
Programa Proxectos Consorciados e Gobernanza AEI

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

F1.2

Asegurar ingresos para a gobernanza

DESCRIPCIÓN
Os custos de gobernanza do Clúster (entendida a gobernanza como o conxunto de
procesos de dirección, seguimento e control do Clúster), requiren dunha corrente de
ingresos equivalente ou superior que garanta a continuidade da institución.
Aparte dos ingresos relacionados coas cotas dos membros, nalgúns modelos de
promoción económica parte de estos custos están cobertos de xeito regular dende a
administración a través dunha plataforma de clústers e parques ou doutro sistema
ex-profeso. No caso do CLUSTER TIC GALICIA é o propio Clúster quen ten que
adicar unha partida de tempo e de esforzo no seu plan anual para asegurarse que os
diversos organismos da administración e os instrumentos de promoción económica
de Galicia contribúan ao sostenemento do Clúster.
Este obxectivo define, pois, unha preocupación estratéxica relacionada coa
supervivencia da institución que debería levar ao equipo de xestión a definir un mapa
de fontes de financiamento e axudas á gobernanza nas que actuar constantemente.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Programa Proxectos Consorciados e Gobernanza AEI

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Misións comerciais directas en España
Oficina Técnica
Programa de Fomento das start-ups e spin-offs TIC

1 29

P1

Desenvolver un modelo de gobernanza
medible

DESCRIPCIÓN
CLUSTER TIC GALICIA proponse con este obxectivo ser un exemplo de
transparencia e trazabilidade na xestión, unha práctica que conduce a
perdurabilidade dos clústers e que é, sen dúbida algunha, parte do atractivo de
calquera organización no proceso de captación de novos membros e de fidelización
dos existentes.
Pero a transparencia sen mensurabilidade non é práctica e, polo tanto, pode carecer
de valor real para os membros. Por eso o obxectivo incorpora a palabra medible, no
senso de dotar o CLUSTER TIC GALICIA coas métricas axeitadas e prácticas para a
correcta gobernanza e a xusta avaliación directa dos membros.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Oficina Técnica

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Ningunha

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

P2

Vertebrar o I+D+i das TIC en Galicia

DESCRIPCIÓN
A vertebración da I+D+i é un obxectivo natural e diferencial dos clústers fronte a
outras formas de asociacionismo e cooperación. Os clústers enfocan a súa estratexia
na competitividade dos seus membros e a innovación é unha das fontes de
competitividade nas que o é obrigatorio centrarse.
O CLUSTER TIC GALICIA ten que xogar un papel de articulación ou vertebración
entre os promotores da I+D+i na administración e as empresas membro. Neste
sentido, e tendo en conta os elementos que integran un Sistema de Innovación
segundo o modelo da Fundación COTEC (Empresas, Organizacións de Soporte á
Innovación, Sistema Público de I+D, administración, Contorno), cómpre destacar
que as empresas constitúen o elemento central do modelo como o axente principal
capaz de trasladar as innovacións ao mercado, que se plasman no lanzamento de
novos produtos e servizos e na mellora dos seus propios procesos.
De feito, as empresas innovadoras son as que aseguran as conexións entre o sistema
produtivo e o de innovación. O proceso de innovación precisa da experimentación e
da asunción de riscos, polo que o progreso tecnolóxico aparece altamente
correlacionado cos esforzos despregados polas empresas. Por este motivo, a
iniciativa privada constitúe unha forza idónea para levar a cabo esta
experimentación, e a rotación nas empresas que lideran os mercados constitúe a
mellor proba da dificultade de predicir os resultados e/ou adaptar as empresas ás
condicións cambiantes.
En definitiva, a conversión dos coñecementos científicos e tecnolóxicos en novos
produtos e servizos (“coñecemento económico”) é unha tarefa que depende do
labor das empresas e do papel dos emprendedores, e polo tanto o CLUSTER TIC
GALICIA asume o obxectivo estratégico de desempeñar un importante papel para
axudar a vertebrar o I+D+i das TIC en Galicia.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Programa de fomento da I+D+i
Programa de fomento do agrupamento empresarial

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Acordo marco de colaboración coas Universidades
Programa de Cooperación Empresas Tractoras
Selo de Calidade do ClústerTIC
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P2.1

Fomentar a cooperación

DESCRIPCIÓN
A cooperación constitúe un factor clave para poder explotar as sinerxías entre os
distintos axentes que integran un Sistema de Innovación. Ademais, a cooperación
pode favorecer de forma considerable a difusión da tecnoloxía e das innovacións.
A existencia de acordos de cooperación para realizar proxectos de innovación
xustifícase na actualidade debido á crecente complexidade dos desenvolvementos
tecnolóxicos e á rapidez dos cambios no contorno tecnolóxico, económico e social,
que incrementan os custos e os riscos asociados aos proxectos de innovación,
aumentando os incentivos das empresas para compartir os custos e os riscos. De
feito, os novos retos científicos son cada vez máis complexos e intensivos en capital,
xa que requiren do dominio de capacidades en distintas áreas tecnolóxicas, e ao
mesmo tempo o ciclo de vida dos produtos e das tecnoloxías faise cada vez máis
curto.
Porén, tamén debemos ter en conta que o principal obstáculo para o
desenvolvemento de relacións de cooperación en proxectos de innovación é a
actitude reticente das empresas para cooperar con outros axentes, especialmente
no caso de tratarse de tecnoloxías estratéxicas para a empresa ou de proxectos con
participantes descoñecidos.
De feito, a maioría das empresas non están dispostas a ceder libremente parte do
seu coñecemento tecnolóxico a outros socios (que tamén poderían actuar como
competidores no mercado) ou ao desenvolvemento conxunto de capacidades de
I+D.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Misións comerciais directas en España
Programa Apalancamento Galego
Programa de Cooperación Empresas Tractoras
Programa de difusión de capacidades competencias e Servizos
Programa de fomento do agrupamento empresarial
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Programa de xestión de compras conxuntas

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Acordo marco de colaboración coas Universidades
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de fomento da I+D+i
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

P2.1.1

Desenvolver o networking interno

DESCRIPCIÓN
Factor clave de éxito no desenrolo dun clúster, e obxectivo do CLUSTER TIC
GALICIA promover o networking interno fomentando o espazo de interacción e
coñecemento mutuo entre os propios membros do CLUSTER TIC GALICIA.
O carácter de interno, orientado a tódolos membros do Clúster, empresas, colexios,
e outras organizacións, responde ó obxectivo fundamental de fomentala
cooperación dos mesmos, como soporte os desenvolvementos de I+D e Innovación
entre outros, polo que integrará igualmente os Centros Tecnolóxicos, Universidades
e administración como axentes que son nestas actividades.
Os proxectos colaborativos para desenvolvemento de proxectos de maior tamaño,
accións en novos mercados ou complementación en competencias de cara ó
mercado, propícianse especialmente nas actividades de networking interno.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Programa Apalancamento Galego
Promoción conxunta en mercados exteriores

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Captar investimento directo e capital-risco
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programa de xestión de compras conxuntas
Programa RSE

13 3

P2.1.2

Fomentar a cooperación intraClúster

DESCRIPCIÓN
Fomentar a cooperación dos membros do Clúster de modo formal, a través de
programas diseñados, iniciados e desenvolvidos dende o CLUSTER TIC GALICIA, e
dirixidos a meirande parte dos membros do mesmo.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Foro de Encontro de Empresas
Misións comerciais directas en España
Programa Apalancamento Galego
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de Cooperación Empresas Tractoras
Programa de difusión de capacidades competencias e Servizos
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programa de xestión de compras conxuntas
Promoción conxunta en mercados exteriores

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Captar investimento directo e capital-risco
Catálogo de Competencias e Capacidades dos Membros
Programa de fomento da I+D+i
Programa RSE
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

P2.1.3

Fomentar a cooperación intersectorial

DESCRIPCIÓN
Fomentar a cooperación dende o propio CLUSTER TIC GALICIA a través doutros
clústers, asociacións, grupos de interese, empresas, ou axentes que poidan cooperar
no sentido máis amplo do termo (proveedores, colaboradores, clientes) cos
membros do CLUSTER TIC GALICIA.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Catálogo de Competencias e Capacidades dos Membros
Foro de Encontro de Empresas
Misións comerciais directas en España
Pacto tecnolóxico industrial
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de difusión de capacidades competencias e Servizos
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Programa de fomento da I+D+i
Programa Proxectos Consorciados e Gobernanza AEI

13 5

P2.2

Fomentar a colocalización

DESCRIPCIÓN
A colocalización dos integrantes do sistema de valor é un dos obxectivos
estratéxicos dun clúster. De feito, grazas a colocalización as empresas integrantes
dun clúster son capaces de obter as vantaxes de escala das grandes empresas grazas
á existencia de economías externas locais (que se derivan da súa proximidade), e ás
relacións de cooperación que se establecen para poder compartir recursos,
equipamento e coñecemento.
Este concepto xa fóra estudado por economistas como Giacomo Becattini, que
definiron un distrito industrial como unha aglomeración local de PEMES
independentes, todas elas especializadas nunha determinada industria e que gozan
dunhas economías externas (externalidades) idiosincráticas dependentes do
contorno. Estas externalidades obtéñense a través da rede de relacións
interempresariais que se establecen no seo do distrito industrial, grazas á
especialización das empresas en distintas fases ou etapas do sistema de valor, de tal
modo que se combinan a cooperación e a competencia entre empresas, fenómeno
que algúns autores denominaron posteriormente como coopetencia.
Grazas á colocalización das empresas prodúcense efectos de derrame (spillovers)
que favorecen a transmisión do coñecemento e das innovacións tecnolóxicas dunhas
empresas a outras, de forma directa ou a través das distintas fases especializadas
dentro do sistema de valor do Clúster, situación que propicia unha rápida e eficiente
difusión das innovacións tanto de produto como de proceso, así como a
retroalimentación continua das innovacións en todo o sistema de valor.
Ademais, a colocalización producirá máis vantaxes se tamén se ten en conta a
proximidade a outras entidades importantes do Sistema Galego de Innovación:
Universidades e Centros Tecnolóxicos, xa que deste xeito poderán xurdir con maior
facilidades proxectos de I+D+i en cooperación e a creación de novas spin-offs.
Tendo en conta todas estas vantaxes, a colocalización constitúe outro obxectivo
estratéxico para o CLUSTER TIC GALICIA.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Programa de Cooperación Empresas Tractoras

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Programa Apalancamento Galego
Programa de Relacións con outros Clúster
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EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–
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P3

Fidelizar os membros existentes

DESCRIPCIÓN
A fidelización dos membros é un reto importantísimo para calquera institución
asociativa e no caso dun clúster ten a complexidade engadida de ter que aliñar
constantemente intereses e sensibilidades subsectoriais moi diversas.
Nembargantes, o obxectivo de fidelización dos membros é irrenunciable para o
Clúster, polos mesmos motivos que se analizan no obxectivo Incrementar o número
de membros, isto é: por acadar un tamaño que otorgue representatividade social,
por garantir que as funcións principais do Clúster se produzan con facilitade e alto
valor e, finalmente, por garantir unha corrente de ingresos que axude a cubrir os
costes de gobernanza.
O CLUSTER TIC GALICIA ten, pois, un interese intenso en manter na súa órbita o
gran número de empresas que xa se fixeron membro e debe desenvolver unha
actitude member-centric ou centrada nos membros, onde cada novo programa,
cada nova iniciativa sexa sempre pensada dende o valor para o membro hacia
adentro.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Oficina Técnica
Plan de Comunicación
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Selo de Calidade do ClústerTIC

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Captar investimento directo e capital-risco
Catálogo de Competencias e Capacidades dos Membros
Catálogo de Empresas e os seus Servizos
Misións comerciais directas en España
Plan de formación en xestión e finanzas
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de Relacións con outros Clúster
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programa RSE
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo

13 7

P3.1

Promover a creación de spin-offs e startups

DESCRIPCIÓN
As spin-offs tanto na súa orixe universitario como procedente de empresas do
sector, xera un efecto beneficioso de especializacion no sistema de valor do sector.
Al facilitar o proceso de desagragacion da cadea de valor, promove a concentracion
de cada empresa nas actividades da súa core business
A creacion de start-ups xera un alto nivel de dinamismo no sector ademas de servir
de incentivo á incorporacion de profesionais ao sector. Este tipo de empresas
distínguense polas súas novas ideas e un caracter de diferenzacion que estimula a
innovacion do sector en xeral.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Captar investimento directo e capital-risco
Programa de Becas
Programa de Captación de Novos Asociados
Programa de Fomento das start-ups e spin-offs TIC

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Acordo marco de colaboración coas Universidades
Business Club
Plan de formación en xestión e finanzas
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

P4

Incrementar o número de membros

DESCRIPCIÓN
O incremento do número de membros é un obxectivo natural dun clúster, alomenos
ata que se acada unha masa crítica suficiente como para que as funcións principais
do mesmo prodúcense dun xeito sinxelo e fluido.
Dende o punto de vista da interlocución coa administracións e coas institucións
lindeiras ao Clúster, o tamaño é un sinónimo de representatividade e, polo tanto, é
irrenunciable.
Por outra banda, a construcción dunha representación completa do Sistema de
Valor é un obxectivo en sí, que se expresou neste plan como Integrar novos eslabóns
do sistema de valor, e inexorablemente atraerá novas empresas ao Clúster.
Dende unha perspectiva puramente financeira do CLUSTER TIC GALICIA, enrolar
novos membros no Clúster é tamén importantísimo, para establecer unha corrente
de ingresos que axude a garantir a continuidade do Clúster.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Plan de Comunicación
Programa de Captación de Novos Asociados
Selo de Calidade do ClústerTIC

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Business Club
Programa de Acceso ao crédito
Programa de Fomento das start-ups e spin-offs TIC
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo
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P4.1

Crear un Plan de Comunicación

DESCRIPCIÓN
Para que os membros do Clúster alíñense cos obxectivos, é necesario que sentan
propietarios do proxecto. Isto esixe que todos os seus integrantes participen tanto
no seu definicion como nas diferentes accións que deben executarse. Ademas, o
Clúster como marco de relacións e interaccion entre os diversos estamentos que o
compoñen, debe visibilizar o seu actuacion para propiciar a necesaria cohesion e
aliñamento nos esforzos en prol dos seus obxectivos. A comunicacion bidireccional
tanto interna como externa dota ao Clúster da necesaria transparencia e transmite
confianza a todos os actores. Esta comunicacion debe tamén acadar á sociedade no
seu conxunto porque a súa fortaleza é en boa medida froito do entusiasmo e
participacion da mesma.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Plan de Comunicación
Programa de difusión de capacidades competencias e Servizos

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Ningunha

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

A1

Desenvolver aptitudes e actitudes
competitivas

DESCRIPCIÓN
Traballar as aptitudes (formación) e actitudes (disposición) dos profesionais TIC
orientadas a mellorar as capacidades que melloren a competitividade das empresas
nas que se desenvolven. Ademáis de dispor de formación técnica axeitada as
necesidades, son fundamentais as capacitacións intensivas da alta xerencia e
directivos.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Acordo marco de colaboración coas Universidades
Plan de formación en xestión e finanzas
Programa Apalancamento Galego
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Selo de Calidade do ClústerTIC

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Programa Definición de Perfiles Profesionais TIC

14 1

A1.1

Aliñar os Plans de Estudos coas
necesidades do macrosector

DESCRIPCIÓN
CLUSTER TIC GALICIA como integrador do macrosector TIC galego, terá a medida
directa das necesidades dende as empresas e asocacións, e coa cercanía a
administración, Universidades e Centros de formación, pode exercer o papel de
prescriptor na definición dos Plans Formativos sectoriais, nos diversos niveis de
estudios e nun gran abanico de disciplinas e materias.
A coordinación das demandas formativas, a detección de necesidades neste sentido
e o traslado os Plans Formativos na súa definición, son a forma máis directa para
incidir sobre as capacidades e aptitudes dos profesionais demandados polo
macrosector TIC galego, e na súa colocación efectiva e práctica no tecido
empresarial.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Acordo marco de colaboración coas Universidades
Programa de Medidas Avaliativas coa Admon
Programa Definición de Perfiles Profesionais TIC

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Ningunha
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A1.2

Formar en competencias financeiras

DESCRIPCIÓN
Aproveitar o desenvolvemento de políticas sectoriais, convenios ou acordos
financeiros, acceder a financiación privada, ao capital risco, ou a financiación de
programas específicos só pode ser efectivo dende unha alta capacidade en xestión
financeira. Buscando esa optimización, e fundamental traballar dende o CLUSTER
TIC GALICIA pola formación nestas competencias, como eslabón necesario para
optimizar, dende dentro de cada empresa, a labor desenvolta polo propio CLUSTER
TIC GALICIA nas áreas explicitadas, que requiren do dominio destas competencias.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Plan de formación en xestión e finanzas
Programa de Becas
Programa de Conferencias e Seminarios

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Acordo marco de colaboración coas Universidades
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A1.3

Formar en competencias de xestión

DESCRIPCIÓN
Mellorar as habilidades de dirección e xestión para acadar un óptimo nivel xerencial
en áreas non desenvoltas e necesarias para aumentala competitividade:
cooperación, innovación, xestión da I+d+i, expansión comercial, marketing.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Plan de formación en xestión e finanzas
Programa de Becas
Programa de Conferencias e Seminarios

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Acordo marco de colaboración coas Universidades

P LAN
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A1.4

Sensibilizar na transformación produtiva

DESCRIPCIÓN
Anticipar as necesidades e requerimentos que se impoñen no mercado TIC e
preparar as empresas para a competitividade tanto nos mercados actuais coma nos
de expansión.

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FORTEMENTE RELACIONADAS
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceros
Programa de Conferencias e Seminarios
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva

ACCIÓNS ESTRATÉXICAS FEBLEMENTE RELACIONADAS
Acordo marco de colaboración coas Universidades
Programa Apalancamento Galego
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9.3

Eixos estratéxicos
Unha vez definidos os obxectivos a conseguir, é necesario definir a serie de
accións que nos conduzan a conseguilos.
Para eso, é necesario trazar os eixos estratéxicos que guien estas accións.
Definíronse catro eixos principais que, a súa vez, debuxan catro cadrantes
estratéxicos para o Clúster TIC Galicia.

Figura 40. Os catro eixos estratéxicos do Plan Estratéxico do Clúster TIC Galicia.

As empresas deben orientarse cara á innovación e desenvolver as
capacidades e competencias que lles permitan ser competitivos. O sector
debe ser capaz de transmitir as necesidades dos seus clientes ás
universidades e centros tecnolóxicos para que estas desenvolvan I+D que
logo poida ser convertido en produtos. Doutra banda, o desenvolvemento de
capacidades e competencias é un proceso dinámico e continuo porque
calquera mellora será inmediatamente imitada pola competencia.
O Clúster é sobre todo cooperación e por iso debe auspiciar, promover e
incentivar a cooperación entre empresas. É fundamental comprender que o
xogo competitivo non é de suma cero (eu gaño o que o teu perdes) senón
que a colaboración con outras empresas debe dar lugar a un mercado maior
para cada unha delas. Pero para que sexa así, as empresas no Clúster deben
ampliar o seu radio de acción.
Nada do que se di neste plan poderá levar a cabo se non existe unha visión
compartida de onde quérese chegar. Non é un exercicio sinxelo pór de
acordo a un elevado número de empresas con necesidades distintas e isto
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20 13

débese recoller no propio plan que debe buscar espazos de consenso e
obxectivos que faciliten un marco de actuación onde as empresas
evoluciones libremente. Un Clúster integrado e aliñado nos seus esforzos é
garantía de éxito.
A visión compartida e unha orientación á innovación fará diferentes ás
empresas ante o mercado. Aínda que Marshall (1962) desenvolvía o
concepto de “empresa representativa” como aquela a que tenderán o resto
de empresas, cada empresa é un mundo, moi complexo, cuxos resultados
dependen dun gran número de factores. Unha empresa só consegue
rendementos superiores á súa competencia se é capaz de xerar vantaxes
sostibles ou, dito doutro xeito, que non sexan imitables ou duplicables.
O corolario desta última aseveración é que as empresas deben buscar ser
“distintas” para ter éxito.

9.4

Accións estratéxicas
A continuación listanse as accións estratéxicas deseñadas segundo os catro
eixos presentados anteriormente. Un bo número delas serven a varios
obxectivos con maior ou menor forza, feito que xa se tivo en conta
anteriormente cando se presentaron as fichas de obxectivos..
EIXO ESTRATÉXICO

ACCIÓN ESTRATÉXICA

EIXO I
Oficina técnica
VISIÓN COMPARTIDA Catálogo de Competencias e Servizos dos membros.
Plan de comunicacion
Programa de Captacion de novos asociados
Paquete de medidas pro TIC da administración
Programa RSE
Pacto tecnológico industrial
Programa de Fomento das start-ups e spin-offs TIC
Selo de excelencia
EIXO II
Monitor de Intelixencia tecnolóxica e comercial
ORIENTACIÓN Á
Acordo Marco de Colaboración coas Universidades
INNOVACIÓN
Programa de fomento da I+D+i
Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva
Programa Identificación da Demanda Temprana dos
mercados
Foro de encontro de empresas
EIXO III
Plan de formación en xestión e finanzas
DESENVOLVEMENTO Programa de acceso ao crédito
DE CAPACIDADES E
Programa de captación de investimento directo e capitalCOMPETENCIAS
risco
Programa de Conferencias e Seminarios
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo
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EIXO ESTRATÉXICO

EIXO IV
ACCIÓNS DE
COOPERACIÓN

ACCIÓN ESTRATÉXICA

Programa Definición de Perfís Profesionais TIC
Programa de bolsas
Business Club
Programa Apalancamento Galego
Programa de Proxectos Consorciados e Gobernanza AEI
Programa de fomento do agrupamiento empresarial
Plan de promocion conxunta nos mercados exteriores
Programa de difusión de capacidades, competencias e
Servizos
Programa de Cooperación Empresas Tractoras
Programa de xestión de compras conxuntas
Directorio de empresas e os seus servizos
Programa de Relacións con outros Clúster
Misións comerciais directas en España
Programa de Asistencia organizada a eventos de terceiros

A continuación preséntanse as fichas de cada unha das accións estratéxicas
listadas.
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EIXO ESTRATÉXICO I – VISIÓN COMPARTIDA

QUE

Oficina técnica
Tan importante como o deseño deste Plan é a súa correcta implantación no
prazo de tempo convido (tres anos).
A execución dun plan estratéxico tan complexo como este require dun
traballo de xestión constante e sistemático, que en sí mesmo constitúe un
programa a emprender polo Clúster.

COMO

Priorización e calendarización das actividades que se van realizar para acadar a
implantación das accións estratéxicas.
Definición detallada dos mecanismos de control e seguimento do cadro de
mando (fontes e sistemas de información)
Actualización periódica do cadro de mando.
Redacción u publicación do informe periódico de seguimento do Plan
estratéxico.

QUEN

O control da execución do Plan pode ser realizado mediante unha oficina
técnica externa ou interna ao Clúster, na que se posicionan os recursos
consultivos para o control e seguimento do Plan, como a actualización das
métricas ou indicadores do cadro de mando, a publicación periódica de
informes de seguimento, a validación da conformidade das accións
realizadas conforme ao plan e a actualización menor do propio Plan durante
o tempo de seguimento.

RESPONSABLES
Consultora
especializada

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES
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EIXO ESTRATÉXICO I – VISIÓN COMPARTIDA

QUE

Catálogo de Competencias e Servizos dos membros.
A partires do Directorio de empresas e servizos, definirase o Catálogo
(Agregado) de Competencias e Servizos, no que se explicitarán as
compentencias e coñecemento, os produtos e servizos que os membros do
Clúster poden desenvolver.

COMO

Utilizar o listado de servizos xenérico clasificado e homoxéneo do Directorio de
Empresas.
Agregar os produtos e servizos: Servizos principais, servizos secundarios,
traballos realizados e volumes de facturación por servizo.
Identificar aquelas competencias, así coma produtos e servizos que as
empresas poden ofrecer.
Incluir as liñas de desenvolvemento susceptibles de atopar clientes ou
colaboradores.
Identificar espacios valeiros, e na medida do posible, empresas ou institucións
que poidan cubrilos.

QUEN

O obxecto desta acción está especialmente orientada a facilitalo obexctivo
de Cooperación Intersectorial do Clúster, na interacción con outros Clúster e
Institucións as que poderá presentar dunha forma sinxela e agregada os
produtos e servizos que desenvolven os membros do Clúster na actualidade
así como aqueles que están en disposición de ofrecer.

RESPONSABLES
Xerencia, Grupo de
Traballo
Networking

SEGUIMENTO
Xerencia

CANTO

AXENTES
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EIXO ESTRATÉXICO I – VISIÓN COMPARTIDA

QUE

Este plan debe establecerse na súa vertente tanto interna como externa. O
plan de comunicación interna vai dirixido aos membros da organización e
ten o obxectivo de informar as actividades, servizos, noticias, a evolución na
consecución das metas fixadas pola organización e publicitar os casos de
éxito das empresas do Clúster. Esta comunicación ten como mensaxe
principal que os membros do Clúster convértanse no seu principal medio de
promoción. É un obxectivo que se retroalimenta da cohesión dos seus
membros e a aliñación dos seus esforzos en base a unha visión compartida.
Na súa vertente externa, o plan proxecta a imaxe da organización ao resto
de entidades, institucións e organismos así como á sociedade no seu
conxunto dos que solicita o apoio que o sector necesita para desenvolverse
con forza. O plan debe basearse en accións de moi diversos tipos para
conseguir os efectos requiridos. Deste xeito a comunicación debe expor
accións off-line e on-line, estar presente en medios de difusión e revistas
especializadas, despregar ferramentas 2.0 para asegurar a bidireccionalidad
na comunicación, unha adecuada programación de actividades de relacións
públicas, a organización de eventos, a publicación de informes e estudos do
sector, a difusión do catalogo dos servizos do Clúster e dos seus membros e
mesmo a cooperacion con outros Clúster en accións de promoción do sector.

COMO

Definición da estratexia publicitaria (eixos de comunicación, copy platform,
planificación de medios e fases das campañas e orzamento).
Diseño e realizacion de material publicitario (catalogos, folletos, merchadizing)
e actualizacion da web.
Supervisión e control dos resultados das campañas.
Programa de relacións públicas (noticias e comunicados, roldas de prensa,
presentacións, patrocinios, actos sociais e organización de eventos).
Despregamento de ferramentas de comunicación 2.0 (Blogs, foros, grupos en
redes sociais, etc.) e seguimento por o community manager.
Accións de posicionamento SEO/SEP

QUEN

Plan de comunicacion

RESPONSABLES
Clúster, Axencia de
comunicacion.
Consultora en SM

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES
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EIXO ESTRATÉXICO I – VISIÓN COMPARTIDA

QUE

A aglomeración industrial é a primeira premisa para a creación dun clúster e
canto maior sexa esta aglomeración, maior fortaleza pode exercer o Clúster
como tal. Pero para que o Clúster como organización adquira lexitimidade,
debe reunir ao maior número destas empresas. Un elevado número de
asociados, aínda que complica a xestión e a aliñación de esforzos, mellora o
potencial de ganancias en competitividade. Un elevado número de empresas
multiplica as oportunidades de cooperacion e os efectos sinérgicos da colocalizacion. O Clúster benefíciase non só dun maior peso industrial e social
senón tamén dunha maior independencia económica ao contar con máis
membros e, por tanto, ingresos e ofrecer mellores e, proporcionalmente,
máis económicos servizos a todos os seus membros. Conseguir que se unan
novos membros á organización debe ser parte dun programa de actuación
onde se detallen as accións que van realizarse para captar a estes novos
integrantes. É evidente que o Clúster debe exercer un efecto ?pull? polos
efectos derivados do seu Plan de Comunicación pero será tamén necesario
executar accións directas sobre aquelas empresas do sector que non se
uniron. Estas accións serán sobre todo de tipo promocional por exemplo o
envio de información sobre as actividades que se están levando a cabo,
información sobre o sector e macro tendencias, invitación a asistir a xornadas
e outros eventos, bolsas de viaxe para asistencia a feiras, etc.

COMO

Identificación de empresas non asociadas e a súa clasificación.
Ferramentas de permission marketing.
Seguimento das acción. Control dos resultados

QUEN

Programa de Captacion de novos asociados

RESPONSABLES
Grupo de traballo

SEGUIMENTO
COES

CANTO

AXENTES
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EIXO ESTRATÉXICO I – VISIÓN COMPARTIDA

QUE

Paquete de medidas pro TIC da administración
Neste Plan estratéxico detectouse un número non moi grande pero sí moi
relevante de necesidades de mellora da a administración no relativo ás
empresas TIC.
O paquete de medidas pro TICs é un programa de longo recorrido que
pretende trasladar á administración un conxunto de inquedanzas e melloras
posibles que se poderían lexislar, revisar ou simplemente facer cumprir.

COMO

Definir un equipo de representantes do CLUSTER TIC GALICIA ante a
administración para este programa.
Identificar un mapa de responsables da administración que son obxectivo
desde programa.
Definir un paquete de medidas e melloras a solicitar a administración.
Redactar un Plan de mellora para presentar ante a administración, xustificando
as inquedanzas e necesidades e definindo liñas de mellora.
Calendarizar as reunións cos representantes da administración.
Executar as reunións.
Comunicar previamente e posteriormente aos membros do Clúster.

QUEN

No paquete inclúense inquedanzas como a equidade avaliativa das UTEs nos
concursos públicos, a prospección temprana por parte de CLUSTER TIC
GALICIA dos planes de investimento TIC da administración, a revisión do
grao de investimento macrosectorial en formación en comparación con
outros sectores, a axilidade na adaptación dos planes formativos ás
necesidades reales do mercado, etc.

RESPONSABLES
Consultora
especializada,
Grupo de
interlocutores coa
administración

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES
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EIXO ESTRATÉXICO I – VISIÓN COMPARTIDA

QUE

Programa RSE
O CLUSTER TIC GALICIA é unha organización con ampla representatividade
social e, polo tanto, de seu é un axente que ten que amosar a súa
responsabilidade social dun xeito destacado. En resposta a esta necesidade,
o programa RSE do Clúster abrangue un feixe de iniciativas sociais de alto
valor para os seus membros e para os clientes e proveedores dos seus
membros.
A actividade RSE do Clúster debería alcanzar no período deste Plan algúns
fitos relevantes, como a publicación dun código de boas prácticas e dun
código deontolóxico das empresas TIC galegas.
As actividades deste programa poderían complementarse con iniciativas
similares ás da liña extratéxica INCL-LA2-I3 do OSINGA (Xunta de Galicia)
para o Uso responsable das TIC, na que se pon énfase na conservación do
medio ambente, na reducción do consumo enerxético (Green IT), na xestión
dos residuos, no emprego da xestión electrónica, na reducción dos
desprazamentos, etc.

COMO

Definir e calendarizar un feixe anual de actividades RSE.
Realizar unha análise dos códigos de boas prácticas de organismos
relacionados co CLUSTER TIC GALICIA e as políticas RSE da administración e
os principais incumbentes do macrosector TIC.
Redactar e validar un documento Código de Boas Prácticas.
Redactar e validar un documento Código Deontolóxico.

QUEN

Adicionalmente, e como parte da política RSE, o Clúster poderá desenvolver,
como parte deste programa, actividades de doazón e reutilización de
equipamentos e infraestruturas a colectivos desfavorecidos.

RESPONSABLES
Grupo de traballo,
consultora
especializada

SEGUIMENTO
COES

CANTO

AXENTES
Empresas do
Clúster
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EIXO ESTRATÉXICO I – VISIÓN COMPARTIDA

QUE

Impulsar a interrelación do macrosector TIC cos sectores estratéxicos
galegos a través do pacto Tecnolóxico-Industrial, presentadolle a cada sector
solucións e tecnoloxías concretas, co apoio explícito da administración, tanto
as empresas TIC para o desenvolvemento destas solucións, como os
diferentes sectores para a implantación das mesmas.

COMO

Definir os sectores estratéxicos galegos.
Análizar as necesidades TIC nestes sectores.
Elaboración da documentación para presentar aos sectores
Motivar reunións cos axentes máis representativos dos sectores
(Clúster/asociacións/empresas)
Promover as mesas de traballo Clúster-SXMIT-Sectores-Consellería de
Industria
Traballar polas liñas específicas de subvencións aos sectores e as empresas TIC
que desenvolvan e implanten estes proxectos tecnolóxicos concretos.

QUEN

Pacto tecnolóxico industrial

RESPONSABLES
Grupo de Traballo
de Innovación
Grupo de Traballo
de networking

AXENTES

SEGUIMENTO
Comité Estratéxico
Comité de
Dirección

Xerencia

CANTO

Consultora
especializada
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EIXO ESTRATÉXICO I – VISIÓN COMPARTIDA

QUE

Programa de Fomento das start-ups e spin-offs TIC
O programa de fomento das start-ups e spin-offs relacionadas con produtos e
servizos TIC constará dunha serie de accións que permitan promocionar e
facilitar a creación de novas empresas de base tecnolóxica.
A creación de novas empresas constitúe un dos mecanismos máis
importantes para facilitar a conversión do coñecemento científico e
tecnolóxico en coñecemento económico, capaz de desenvolver novos
produtos e servizos e de xerar novos postos de traballo de alto valor
engadido.

COMO

Promoción conxunta da figura do emprendedor en colaboración coas
universidades e centros de formación profesional.
Formación sobre a elaboración dun Plan de Negocio para empresas de base
tecnolóxica no macrosector TIC.
Apoio e asesoramento a emprendedores que pretendan poñer en marcha
novas empresas de base tecnolóxica no macrosector TIC.
Procura de partners tecnolóxicos e financeiros (capital risco) interesados en
participar en proxectos de creación de novas empresas TIC.
Mentoring a emprendedores por parte de directivos e profesionais senior de
empresas e entidades pertencentes ao Clúster TIC.

QUEN

Porén, no noso país os emprendedores todavía teñen que afrontar moitas
dificultades para poder levar a cabo os seus novos proxectos empresariais
(trabas burocráticas e administrativas, falta de financiamento, escasa
formación e asesoramento, escaso recoñecemento social...). Mediante este
programa o Clúster tratará de aportar solucións e medidas de apoio que
permitan superar algunhas das dificultades anteriormente sinaladas, en
cooperación con entidades como BIC Galicia, as Universidades Galegas e os
centros de formación técnica.

RESPONSABL
ES
Grupo
de
traballo de
apoio a startups e spin-offs

SEGUIMENTO

CANTO

Consultora
especializada

AXENTES
Membros do Clúster,
Universidades e centros de
formación, Consultoras
especializadas en apoio a
emprendores, Directivos
senior de empresas TIC
(mentores)
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EIXO ESTRATÉXICO I – VISIÓN COMPARTIDA

QUE

Selo de excelencia
O programa Selo de excelencia consiste na creación dun selo ou marca, con
valor práctico para os mercados cliente e resonancia social suficente para o
propio Clúster.
Este selo, que podería ser alcanzado polas empresas membro do Clúster,
reflictirá o grao de excelencia das empresas que o logren, transmitindo así ao
mercado unha mensaxe de diferenzación ou excelencia que as faga máis
atractivas.
Debido a proliferación de selos de calidade nestos anos e á existencia de
certificacións UNE relacionadas cos negocios de detalle e selos de calidade
galegos, como Galicia Calidade e outros, o desenvolvemento dun selo de
calidade propio do Clúster atoparíase con moitas dificultades para acadar a
relevancia e resonancia desexadas.
Este programa propón o desenvolvemento dun selo que reflicte a capacidade
das empresas para innovar e abranguer mercados exteriores, isto é, a
capacidade das empresas para desenvolver a súa competitividade.

COMO

Definición do obxectivo final, denominación e imaxe pública do selo.
Definición das bases para acadar o selo e a normativa interna de mantemento.
Establecemento dos acordos marco con outros organismos involucrados.
Establecemento do comité de avaliación anual.
Execución da entrega de acreditacións no acto anual do Clúster.

QUEN

A identificación do selo coa competitividade é un factor diferencial que
axudará ao seu propio posicionamento pero tamén é un factor práctico, que
axudará aos clientes a elexir unha empresa áxil e ambiciosa fronte a outra
menos activas o dinámicas.

RESPONSABLES
COES, Consultora
especializada

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES
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EIXO ESTRATÉXICO II – ORIENTACIÓN Á INNOVACIÓN

QUE

Monitor de Intelixencia tecnolóxica e comercial
Mediante o monitor de intelixencia tecnolóxica e comercial os membros do
Clúster TIC poderán dispoñer dun servizo para coñecer e poder facer un
seguimento do estado da arte das tecnoloxías emerxentes que poidan ter un
importante impacto no seu modelo de negocio.

COMO

Auditoría das necesidades de información dos membros do Clúster TIC
Identificación e seguimiento de fontes de información.
Elaboración de informes de vixilancia tecnolóxica.
Elaboración de informes con información comercial e sobre os mercados.
Seguimento de variables e indicadores clave para o monitor de intelixencia
tecnolóxica e comercial

QUEN

Así mesmo, este programa tamén pretende desenvolver accións para avaliar
a situación dos mercados nos seus distintos segmentos (gran consumo,
sector público, grandes empresas, pequenas e medianas empresas), as
actuacións de empresas líderes no macrosector TIC a nivel mundial, e as
previsible evolución da demanda.

RESPONSABLES
Consultora
especializada

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO II – ORIENTACIÓN Á INNOVACIÓN

QUE

Colaboración coas Universidades na definición dos programas de estudios
específicos (cursos de postgrado e másters profesionalizantes ou de
especialización) aliñados coas necesidades das empresas e as tendencias do
mercado.

COMO

Definición do grupo de traballo de Formación, de 3 a 5 membros do sector.
Identificación de tódolas titulacións universitarias existentes relacionadas coas
TICs, especialmente o que se refire a formación de Postgrado e Másters.
Contraste coas tendencias detectadas polo Monitor do CLUSTER TIC GALICIA
e as necesidades das empresas.
Acordo marco coa Universidade para difundir os programas existentes entre as
empresas do CLUSTER TIC GALICIA, facilitalo acceso ós mesmos, e traballar
para cubrir os espacios vacíos con novos programas de formación identificados
polo CLUSTER TIC GALICIA.

QUEN

Acordo Marco de Colaboración coas Universidades

RESPONSABLES
Grupo de Traballo
de Formación

SEGUIMENTO
Comité Estratéxico

CANTO

AXENTES

159

EIXO ESTRATÉXICO II – ORIENTACIÓN Á INNOVACIÓN

QUE

Programa de fomento da I+D+i
O programa de fomento da I+D+i tratará de impulsar as actividades de I+D+i
entre os membros do Clúster, facilitando o desenvolvemento de proxectos
en cooperación tanto entre os propios membros do Clúster como con outros
axentes do Sistema Galego de Innovación, en especial con grupos de
investigación, centros tecnolóxicos e empresas clientes doutros sectores.
Así mesmo, axudará a identificar e captar novas fontes de financiamento nun
contexto económico onde cómpre optimizar os escasos recursos dispoñibles.

COMO

Identificación de liñas de actuación de especial interese para desenvolver
proxectos de I+D+i.
Procura de socios tanto internos como externos para poder abordar proxectos
en cooperación.
Localización de posibles liñas de financiamento para as actividades de I+D+i.
Definición de proxectos, preparación das propostas e presentación das
candidaturas ás distintas iniciativas e liñas de apoio á I+D+i, tanto a nivel
rexional como estatal ou europeo.
Seguimento das candidaturas de proxectos presentados.
Avaliación dos resultados acadados cos proxectos de I+D+i.

QUEN

Dentro do programa prestarase especial atención ao seguimiento e
avaliación das actividades de I+D+i e dos retornos obtidos polos membros do
Clúster.

RESPONSABLES

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES
Membros do
Clúster, Centros
tecnolóxicos,
Grupos de
investigación de
Universidades
galegas,
Consultoras
especializadas en
xestión de
proxectos de I+D+i

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO II – ORIENTACIÓN Á INNOVACIÓN

QUE

De cara a sensibilizar na transformación produtiva do sector, establecese
este Programa co obxectivo de identificar as áreas, conceptos, técnicas ou
habilidades concretas sobre as que deberán incidir os Programas de
Conferencias e Seminarios, o Programa de Asistencia a eventos e os Acordos
en Formación. De esta forma, a natureza deste programa e detectar ás áreas
sobre as que incidir, e utilizar os programas formativos, conferencias e
xornadas existentes no mercao para cubrilas, así como as publicacións e
libros de interese. De quedar áreas de interese sen cubrir deste xeito, será
necesario desenvolver as accións necesarias dende o CLUSTER TIC GALICIA.

COMO

Identificar ás áreas sobre as que incidir a partires da información do Monitor do
CLUSTER TIC GALICIA, a situación actual das empresas, e a avaliación de
informacións e análises externos especializados.
Agrupar en áreas: I+D, innovación, cooperación, internacionalización,
orientación ó produto/solución, fomento do uso das marcas, patentes.
Identificar programas formativos, seminarios e conferencias para cubrir ás
áreas identificadas.
Trasladar a selección ao Grupo de Traballo de Networking, e facer o seguimento
das accións executadas, a participación e a repercusión.
Cubrir áreas determinadas coa difusión de publicacións (on line ou libros) entre
os membros máis activos (asistentes os seminarios de formación, os eventos,
ponentes nos foros de empresa, business club, etc.)
Coordinar co Grupo de Traballo de Formación a necesidade en áreas
determinadas, e encargar a súa organización previa avaliación do Comité
Estratéxico.

QUEN

Programa de Sensibilización na Transformación Produtiva

RESPONSABLES
Xerencia, Grupo de
Traballo de
networking, Grupo
de Traballo de
Formación,
Consultora
especializada

SEGUIMENTO
Xerencia, Comité
Estratéxico

CANTO

AXENTES

16 1

EIXO ESTRATÉXICO II – ORIENTACIÓN Á INNOVACIÓN

QUE

Programa Identificación da Demanda Temprana dos mercados
O programa de identificación da demanda temprana nos mercados actuará
fundamentalmente sobre os organismos públicos ou privados con concesións
de xestión de servizos públicos, para que estes poidan planificar as súas
necesidades en produtos e servizos TIC, e deste xeito lles permita ás
empresas membros do Clúster TIC coñecer, con anticipación, cales serán as
demandas do medio prazo, para que poidan preparar as súas estratexias de
produto/servizo que respondan, no momento do concurso, con posibilidades
de acadar novos contratos.

COMO

Colaboración coas administracións públicas e grandes empresas para
identificar e planificar a demanda temprana de produtos e servizos TIC.

QUEN

Do mesmo xeito se poderá traballar coas grandes empresas para poder
identificar as súas futuras necesidades de adquisición de produtos e servizos
TIC

RESPONSABLES
Consultora
especializada

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO II – ORIENTACIÓN Á INNOVACIÓN

QUE

Foro de encontro de empresas
En liña co desenrolo do networking interno, o obxectivo do foro de encontro
de empresas e trasladar as propostas de valor e recibir o feed-backs das
empresas en materia do uso e necesidades TIC. O foro de encontro deberá
ser transversal, con carácter de permanencia, dinámico, participativo e
temático. O foro non poderá ser un instrumento estático no sentido
xeográfico e deberá levar a súa actividade tamén os mercados nacionais e
internacionais.

COMO

Grupo de traballo de Networking, de 3 a 5 membros encargados do deseño e a
posta en marcha.
Nomeamento do responsable do Foro de Empresas.
Definición do calendario de actividades (Encontros temáticos, presentacións de
servizos, necesidades de colaboración) para o ano 2011.
Validación por parte da directiva.
Posta en marcha.

QUEN

Dispoñer de un foro de encontro mediático, soportará tamén outros
obxectivos do CLUSTER TIC GALICIA.

RESPONSABLES
Xerencia, Grupo de
Traballo
Networking,
Responsable Foro
de Empresas

SEGUIMENTO
Xerencia

CANTO

AXENTES

16 3

EIXO ESTRATÉXICO III – DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES E COMPETENCIAS

QUE

Duas áreas fundamentais nas que desenvolver de forma inmediata os
programas formativos, son as de finanzas e as de competencias en xestión.

COMO

Identificar os programas de Universidades, Escolas de Negocio ou outros
centros axeitados para a formación en finanzas e xestión.
Estimar o número de asistentes por programa, ás áreas máis demandadas e as
máis necesarias segundo un análise do Grupo de Traballo de Formación, o
Comité Estratéxico e expertos independientes.
Detectar programas de subvencións específicos para formación e adecuala os
mesmos.
Desenvolver unha proposta conxunta a desenvolver por unha entidade coa
meirande parte do programa, con ventaxas na financiación ou no importe do
programa. Repercutir o custo as empresas participantes no mesmo.

QUEN

Plan de formación en xestión e finanzas

RESPONSABLES
Xerencia, Grupo de
Traballo de
networking, Grupo
de Traballo de
Formación,
Consultora
especializada

SEGUIMENTO
Xerencia, Comité
Estratéxico

CANTO

AXENTES

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO III – DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES E COMPETENCIAS

QUE

Facilitalo acceso ao crédito para os membros do CLUSTER TIC GALICIA,
tanto na operativa cotiá das empresas, así coma para a concesión de créditos
ligados a programas específicos sectoriais. Neste obxectivo do CLUSTER TIC
GALICIA, incidirase especialmente sobre o papel das entidades financeiras,
do IGAPE e do ICO. Terá unha importancia especial a difusión dos
instrumentos crediticios entre os membros do CLUSTER TIC GALICIA.

COMO

Grupo de traballo de Financiamento, de 3 a 5 membros directores de dptos.
Financeiros, máis consultor experto en subvencións.
Estudo concreto e dimensionado das necesidades dos membros: contías en
pólizas, programas de financiamento I+D+i, requerimentos cara a tres anos.
Cuantificar.
Bases do acordo marco coas entidades financeiras: volume e nº de operacións,
persoal, actividade no exterior, financiamento das ventas, liñas de factoring,
programas concretos para os membros do Clúster TICG.
Presentación da proposta por parte da Directiva do CLUSTER TIC GALICIA a
entidades financeiras.

QUEN

Programa de acceso ao crédito

RESPONSABLES
Grupo de Traballo
de Financiamento,
Xerencia

SEGUIMENTO
Comité de
Dirección

CANTO

AXENTES

16 5

EIXO ESTRATÉXICO III – DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES E COMPETENCIAS

QUE

Programa de captación de investimento directo e capital-risco
O investimento directo, a entrada de capital alleo no capital social da
empresa é unha forma directa de crecemento, facilita o desenvolvemento de
novas accións, liñas de produto, servizos, acceso a novos mercados e
fortalecemento da mesma. O Capital risco, institucional ou privado, facilita
igualmente o crecemento e o desenvolemento de programas, inda que
suxeito a restriccións de carácter legal ou operativo: prazo de permanencia
no capital social, forma da saída, participacións nos órganos de control da
sociedade, etc.

COMO

Grupo de traballo de Financiamento, en colaboración con expertos en Capital
Risco (consultoras ou insititucións).
Cuantifica lo interese dos membros pola entrada de Capital Risco ou
Investimento Directo no capital social das empresas ou para proxectos
existentes. Identificalos.
Agrupalos proxectos segundo volume e características intrínsecas. Cuantificar
volumes.
Identificar Sociedades de Capital Risco e Inversores con características de
investimento acordes os programas identificados.
Presentación dende a directiva do interese e os programas identificados.

QUEN

O CLUSTER TIC GALICIA actuará como catalizador na entrada de capital nas
dúas modalidades fortalecendo a capacidade das empresas.

RESPONSABLES
Grupo de Traballo
de Financiamento,
Xerencia,
Consultora
especializada

SEGUIMENTO
Comité de
Dirección

CANTO

AXENTES

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO III – DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES E COMPETENCIAS

QUE

Posta en marcha dende o CLUSTER TIC GALICIA dun Programa propio de
Conferencias e Seminarios, a desenvolver en Galicia coa intención de
fomentar o networking entre os membros participantes, a notoriedade social,
e a sensibilización e aprendizaxe en variadas disciplinas, técnicas, de xestión,
ou de carácter puramente comercial.

COMO

Identificar as áreas de interese para os membros do CLUSTER TIC GALICIA.
Identificar poñentes de referencia nas áreas seleccionadas e definir o
calendario de actividades orientadas os membros.
Complementar o calendario con seminarios e conferencias onde os poñentes
son membros do CLUSTER TIC GALICIA e o público final externo o mesmo
(potenciais clientes, profesionais doutros ámbitos ou gremios, comunidade
educativa, etc.).
Ter en conta que non tódolas conferencias ou seminarios teñen que seguer o
mesmo modelo de financiamento: de carácter gratuito, patrocinados, ou con
coste para os asistentes (parcial, total ou en diferentes modalidades: membros
do CLUSTER TIC GALICIA, invitados, universitarios..)
Difundir e Comunicar con profusión notoriedade social do CLUSTER TIC
GALICIA.

QUEN

Programa de Conferencias e Seminarios

RESPONSABLES
Xerencia, Grupo de
Traballo de
networking, Grupo
de Traballo de
Formación

SEGUIMENTO
Xerencia, Comité
Estratéxico

CANTO

AXENTES

16 7

EIXO ESTRATÉXICO III – DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES E COMPETENCIAS

QUE

As Sociedades de Garantía Recíproca galegas proporcionan avais que
facilitan, ou posibilitan, ó acceso ao financiamento. O CLUSTER TIC GALICIA
traballará por mellorar a relación dos seus membros con ambas entidades de
forma directa desenvolvendo programas sectorias que faciliten a solicitude e
a concesión de avales os membros do CLUSTER TIC GALICIA. O obxectivo
terá indicadores claros en tanto en canto se incremente o número de avais
concedidos por estas entidades ó macrosector TIC en relación co total dos
concedidos, e en termos absolutos.

COMO

Grupo de traballo de Financiamento: cuantificar o número de aváis e o volume
dos mesmos representativo do macrosector TIC fronte os concedidos polas
entidades de Garantía Recíproca. Contrastar coas necesidades do sector e dos
membros do CLUSTER TIC GALICIA.
Sentar as bases hacia un acordo que estableza a cuota representativa do
macrosector TIC frente o total, e facilite os medios para acceder ós membros
do CLUSTER TIC GALICIA.
Establecemento do acordo por parte da Directiva do CLUSTER TIC GALICIA
con Afigal e Sogarpo, difusión pública.
Difundir entre os membros as bases e requerimentos para acceder a estes avais
e os programas de financiamento para os que poderán ser utilizados.

QUEN

Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo

RESPONSABLES
Grupo de Traballo
de Financiamento,
Xerencia

SEGUIMENTO
Comité de
Dirección

CANTO

AXENTES

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO III – DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES E COMPETENCIAS

QUE

Programa Definición de Perfís Profesionais TIC
O programa de definición de perfís profesionais TIC pretende elaborar un
catálogo actualizado e adaptado ás necesidades reais das empresas do
macrosector TIC de Galicia nas competencias e capacidades requiridas polos
traballadores reais ou potenciais para desempeñar satisfactoriamente cun
nivel medio de rendemento nun determinado posto de traballo.
Para a elaboración de perfís profesionais será preciso realizar unha análise
exhaustiva e sistemática que permita describir e descompoñer as funcións,
tarefas, operacións, condicións de traballo, etc., que conforman cada un dos
postos de traballo típicos das empresas TIC.
Os factores de especificación de carácter xeral, é dicir, válidos para calquera
tipo de tarefas e de postos de traballo serían: esforzo físico e mental;
requisitos físicos; requisitos de aptitude: coñecementos e capacidades; nivel
intelectual: autonomía operativa; condicións ambientais e riscos; e
comportamentos.

COMO

Identificación e valoración dos distintos postos de traballo dentro dos
organigramas das empresas TIC
Definición dos factores que definen as competencias e capacidades dos perfís
profesionais
Colaboración coas administracións Públicas e os centros de formación e
Universidades para poder actualizar os programas formativos ás necesidades
reais das empresas do macrosector TIC

QUEN

Para a súa definición as empresas do Clúster TIC poderán colaborar coa
Consellería de Traballo, así como cos centros de formación técnica e as
Universidades galegas.

RESPONSABLES
Consultora
especializada

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES

16 9

EIXO ESTRATÉXICO III – DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES E COMPETENCIAS

QUE

O Clúster como organización debe ofrecer unha serie de servizos aos seus
membros. Estes servizos están ligados a unha serie de accións de alto valor
incardinadas nos eixos estratéxicos definidos no seu plan. Participar de modo
activo nestas accións, forma parte dun adestramento valioso para mozos
recentemente titulados que adquiren experiencia e unha visión integral da
estratexia dun sector. Ao mesmo tempo, os beneficiarios destas axudas,
teñen a oportunidade de coñecer e conectar directamente cos membros do
Clúster o que lles abrirá as portas á súa futura inserción laboral. Os membros
do Clúster tamén se benefician coa posibilidade de avaliar a estes mozos
profesionais cos que se relacionan en temas que lles afectan directamente.
Os perfís dos candidatos serán tecnolóxicos pero tamén de xestión,
financeiro e mercadotecnia.

COMO

Programa de practicas no monitor de intelixencia competitiva.
Programa de practicas en desenvolvemento dos servizos do Clúster.
Acordo marco con programas de caixas de aforro.
Convenio con FOEXGA.
Programa FORINTEL

QUEN

Programa de bolsas

RESPONSABLES
Clúster

AXENTES

SEGUIMENTO

CANTO

Consultora
especializada

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

O obxectivo que se persegue nesta acción é o de incidir directamente sobre
as relacións interpersonais dos profesionais do macrosector TIC, máis aló das
relacións entre empresas, bastante máis formais. A aparición constante de
actividades neste senso, xuntanzas ou comidas, convocatorias case
espontáneas que toman forma no tempo coa repetición periódica reflicten o
pulo provocado dende o interese persoal de aprender, comunicar ou
establecer lazos de colaboración alternativos e complementarios aos
corporativos.

COMO

Grupo de traballo de Networking, de 3 a 5 membros encargados do deseño e a
posta en marcha.
Nomeamento do responsable do Business Club.
Definición do funcionamiento do Business Club. Obxectivos. Financiamento.
Definición do calendario de actividades (xuntanzas, ceas, visitas a empresas...)
para o ano 2011.
Identificación de membros directivos das empresas do Clúster.
Validación por parte da directiva.
Invitación a primeira xuntanza: posta en marcha.

QUEN

Business Club

RESPONSABLES
Xerencia, Grupo de
Traballo
Networking,
Responsable
Business Club

SEGUIMENTO
Xerencia

CANTO

AXENTES

17 1

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

Programa Apalancamento Galego
No Clúster conviven empresas que xa acadaron graos distintos de evolución
no relativo á internacionalización. Temos empresas con oficinas e facturación
en diversos continentes, empresas de cobertura estatal e empresas e
cobertura autonómica.
Moitas das empresas que xa desenvolveron algún tipo de infraestrutura no
territorio español ou internacional estarían dispostas a compartir algún dos
seus recursos (oficinas, instalacións, know-how, know-who) con outras
empresas galegas que lles resulten complementarias ou inofensivas para a
súa vantaxe competitiva.
O Clúster, no seu papel de fomento da competitividade e do crecemento da
cifra de negocio, é o lugar perfecto para desenvolver un protocolo de
cooperación entre empresas que xa fixeron a entrada en mercados exteriores
e as que aínda non. Este protocolo recollerá, con certo nivel de
especificidade, cómo solicitar a cooperación, cómo equilibrar a axuda
recibida con outras prestacións recíprocas, as métricas de seguimento, etc.

COMO

Determinación dun mapa de cobertura mundial das empresas do Clúster.
Escoita activa ás empresas que xa están en mercados exteriores para
determinar o límite de axuda que están dispostas a prestar e a natureza das
empresas coas que queren cooperar.
Redacción dun protocolo de base.
Validación do protocolo base co conxunto de empresas prestatarias.
Creación dun repositorio e mecanismo de comunicación e solicitude para
establecer cooperacións mediante apalancamento galego.

QUEN

O termo apalancamento galego reflicte a vontade do Clúster de desenvolver
a cooperación simbiótica entre empresas complementarias sen outra meta
que a axuda mútua entre empresas galegas para ampliar os seus mercados.

RESPONSABLES
Consultora
especializada,
empresas cedentes

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES
Empresas
cedentes,
empresas usuarias

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

Programa de Proxectos Consorciados e Gobernanza AEI
A continuidade do CLUSTER TIC GALICIA está fortemente relacionada coa
súa capacidade de recabar fondos para a continuidade da súa estrutura de
gobernanza.
Este programa é o que pon en xogo todas as actividades externas para
garantir a chegada de ingresos ao Clúster e, polo tanto, a súa continuidade.
Identifícanse en este programa de feito moi concreto dúas fontes ben
coñecidas de axudas económicas: as axudas á gobernanza dos clústers ou
AEIs (Agrupación de Empresas Innovadoras segundo o MITyC) e as axudas
aos proxectos consorciados entre clústers ou AEIs.
No primeiro caso o Clúster ten que realizar as actividades necesarias para
dinamizar a chegada de fondos procedentes de axudas á gobernanza do
programa AEI do Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), de
axudas aos clústers galegos do Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape) ou da Consellería de Industria da Xunta de Galicia.
No segundo caso o Clúster ten que realizar as actividades de interrelación
con outros clústers galegos ou estatáis, deseñar proxectos comúns nos que a
relación sexa fructífera para ambas partes e solicitar axudas ao MITyC para a
realización das mesmas.

COMO

Creación dun mapa de axudas anuais relacionadas coa gobernanza.
Redacción e presentación das memorias para a solicitude de axuda.
Realización das visitas institucionais a outros clústers e deseño inicial de
proxectos consorciados que inclúan actividades relacionadas coa gobernanza.
Redacción e presentación das memorias dos proxectos consorciados.
Xustificación dos gastos nos que se incurriu.

QUEN

Quedan excluidas deste programa as actividades relacionadas coa xestión
das cotas dos membros do Clúster, materia de tesorería e xestión interna do
mesmo.

RESPONSABLES
Consultora
especializada,
Xerente do Clúster

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES
MITyC, IGAPE,
Consellerías

17 3

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

Os acordos de agrupamiento empresarial permiten ás empresas aumentar o
seu tamaño tanto en sentido vertical mediante a extension da cadea de valor
(economías de alcance) como en sentido horizontal crecendo en capacidade
produtiva (economías de escala). A nova entidade mellora os factores de
competitividade antes citados e a súa capacidade de negociación ante
cliente. Os acordos de agrupamiento empresarial dotan ás empresas dun
maior coñecemento e control do mercado e por tanto unha redución do
risco, un abaratamento tanto do custo de introdución como do operativo,
xeración de sinerxías e afianzamento da oferta, desenvolve economías e crea
novas capacidades. En definitiva, mellora a posición competitiva de cada
unha das empresas. Dentro dos variados tipos existentes para a cooperación
entre empresas atópanse formúlalas formais de agrupamiento empresarial.
Entre elas temos aquelas que supoñen a creación ou ampliación nunha
entidade resultante cos seus propios intereses e aquelas que son
instrumentais. Entre as primeiras atopamos fundamentalmente as fusións,
adquisicións e as empresas conxuntas ou Joint Ventures (JV) e entre as
segundas, as Unións Temporais de Empresas (UTE), as Agrupacións de
Interese Económico (AIE) e os consorcios.

COMO

Programa Clúster-ICEX de creacion de consorcios de exportacion.
Mesa redonda de fusións e adquisicións.
Evento presentacion de sociedades conxuntas (JV) e a súa regulacion.
Programa de conferencias e seminarios sobre concentracion de empresas.
Evento presentacion de proxectos de spin-offs e start-ups a membros do
Clúster.
Programa de UTEs de empresas galegas para acceder a concursos publicos e
privados

QUEN

Programa de fomento do agrupamiento empresarial

RESPONSABLES
Clúster, Consultora
especializada,
Empresas de
servizos

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

Un dos maiores desafíos que confrontan as empresas é o de conseguir ser
identificadas como solución para resolver unha necesidade do cliente. Isto é
especialmente acusado en mercados que, pola súa distancia, barreira
idiomática e outras barreiras de entrada, complican aínda máis este labor en
termos económicos e de temporais. O Clúster debe desenvolver un programa
de promoción naqueles mercados que se definiron como obxectivo. Estas
accións deben estar relacionadas e formar parte dun plan de promoción
multicanal. O receptor debe recibir mensaxes congruentes desde varios
ángulos. Por iso, a realización de misións comerciais tanto directas como
inversas onde se realizou un labor previo de identificación de obxectivos
potenciais para o establecemento de acordos comerciais, a asistencia a
feiras e eventos, a participación activa en congresos e xornadas, as accións
publicitarias en medios, a publicación de artigos en prensa especializada e un
labor de relacións publicas institucional forman parte das actividades de
cooperación comercial da que se beneficiasen un elevado número dos
membros do Clúster. Esta promoción estará moi ligada ao Plan de
Comunicación.

COMO

Plan de mercadotecnia cooperativa entre membros.
Programa de misións comerciais directas e inversas (incluíndo gestion e
organizacion dos contactos)
Programa de asistencia a feiras e eventos internacionais.

QUEN

Plan de promocion conxunta nos mercados exteriores

RESPONSABLES
Consultora
especializada

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES

17 5

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

Dentro do Plan de Comunicación hai dous apartados de gran importancia. O
primeiro é o relativo á comunicación do que os membros do Clúster poden
facer. Trátase de facer un catalogo de capacidades e competencias das
empresas e entidades co obxectivo de servir de guía aos clientes potenciais.
O catalogo estará indexado, non en función dos produtos ou servizos senón
desde a perspectiva do cliente, é dicir das funcións que estes realizan. Deste
xeito conseguiremos identificar ao Clúster como referencia na achega de
solucións en certas áreas de necesidades dos clientes e para iso debemos
concentrar a mensaxe todo o posible. Este apartado estará incluído no
Programa de Comunicación externo. Outro apartado é relativo ao propio
Clúster como organización e os servizos que pode prestar aos seus membros.
Para a organización non é só un deber de atención para cos seus membros
senón tamén unha potencial fonte de ingresos naqueles servizos moi
especializados. Leste catalogo será incluído no Programa de Comunicación
interno.

COMO

Difusión dun catalogo de capacidades e competencias dos membros.
Difusión dun catalogo de servizos do Clúster

QUEN

Programa de difusión de capacidades, competencias e servizos

RESPONSABLES
Clúster

SEGUIMENTO

CANTO

AXENTES

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

Dentro do sistema de valor do Clúster TIC, este programa tratará de
potenciar a cooperación de distintos membros do Clúster con aquelas
empresas identificadas como tractoras, é dicir, empresas singulares dunha
certa dimensión que son capaces de impulsar as actividades conxuntas de
I+D+i e, sobre todo, axudar ao crecemento doutas empresas integradas no
Clúster mediante a subcontratación de determinadas actividades e servizos,
xerando importantes economías externas sobre o resto do tecido económico.

COMO

Identificación de empresas calificadas como tractoras.
Definir o protocolo de cooperación conxunta xenérico.

QUEN

Programa de Cooperación Empresas Tractoras

RESPONSABLES
COES

AXENTES

SEGUIMENTO

CANTO

Consultora
especializada

17 7

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

Mediante o programa de xestión de compras conxuntas as empresas
integradas no Clúster TIC poderán reducir os seus custos de compras e
aprovisionamentos, tanto de equipamento e produtos TIC como de servizos
e equipamento non productivo

COMO

Identificación de oportunidades de compra conxunta e elaboración dun
catálogo inverso (que e canto compran as empresas membro do Clúster TIC)
Definir un protocolo de compra conxunta.
Difusión do modelo de centrais de compras conxuntas.

QUEN

Programa de xestión de compras conxuntas

RESPONSABLES
COES

AXENTES

SEGUIMENTO

CANTO

Consultora
especializada

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

Directorio de empresas e os seus servizos
O coñecemento formal das actividades, produtos e servizos dos membros do
Clúster non é posible sen a creación do catálogo o u directorio que ubique os
mesmos, identifique as súas actividades, as catalogue, e profundice no
alcance das mesmas de cara ó seu coñecemento por parte dos demáis
integrantes do CLUSTER TIC GALICIA e de tódalas entidades e
organizacións, incluídas empresas coas que o CLUSTER TIC GALICIA
interactúe.

COMO

Desenvolver un listado de servizos xenérico clasificado e homoxéneo.
Contrastar coas empresas.
Deseñar o formulario de recollida de datos: Servizos principais, servizos
secundarios, persoal adicado a cada servizo, traballos realizados e volumes de
facturación por servizo.
Desenvolver o directorio en ambolosdous sentidos: Empresas -> Servizos que
ofrecen. Servizos -> Empresas que os proporcionan.
Identificar espacios valeiros.

QUEN

A validez do catálogo de servizos estará directamente relacionada coa
utilidade e calidade do mesmo, e serán obxeto do mesmo as actuacións
previas, históricos, traballos realizados, e volumes de facturación realizados
en cada apartado polo oferente correspondente.

RESPONSABLES
Xerencia, Grupo de
Traballo
Networking,
Consultora
especializada

SEGUIMENTO
Xerencia, Comité
de Dirección

CANTO

AXENTES

17 9

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

Unha das liñas de interacción máis productivas e sinxelas para desenvolver
dende o CLUSTER TIC GALICIA e a relación con outros clústers. Por
afinidade, posicionamento, e interés de ambas partes, as relacións poden ser
moi directas e moi sinxelas igualmente de manter. Dentro deste programa
existen dous grandes grupos: os clústers do macrosector TIC e os clústers
doutros sectores. Co primeiro grupo estableceránse comunicacións
orientadas a colaboración mentras no segundo as accións irán más enfocadas
hacia o desenvolvemento comercial.

COMO

Identificar os clústers sectorias TIC de interese para o CLUSTER TIC GALICIA.
Identificar e os principais clústers de Galicia.
Identificar outros clústers de carácter sectorial de interese para os membros do
CLUSTER TIC GALICIA por afinidade cos sectores galegos, produtos e servizos
específicos, requerimentos similares e dispoñibilidade de solucións específicas
para eles.
Programar o calendario de encontros e a natureza das mesmas: Presentación
(do Clúster e o Catálogo de Competencias agregado) ou Encontros, en función
do interese das partes e dos membros, que asumirán o rol de participantes
activos no caso dos Encontros.
Invitacións a outros clústers para coñecer o CLUSTER TIC GALICIA e os seus
membros.

QUEN

Programa de Relacións con outros clústers

RESPONSABLES
Xerencia, Grupo de
Traballo de
networking,
Consultora
especializada

SEGUIMENTO
Comité Estratéxico

CANTO

AXENTES

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

Misións comerciais directas en España
Na liña de fomentar a cooperación IntraClúster, o CLUSTER TIC GALICIA
organizará misións comerciais para os seus membros, que poden xurdir da
cooperación con outros clústers, ou organizadas específicamente para
expoñer produtos e servizos dos membros a potenciais clientes.

COMO

Identificar entre os membros do CLUSTER TIC GALICIA os mercados nacionais
de interese e os produtos, servizos ou solucións agregadas por sector, de forma
que poidan organizarse as misións atendendo ao potencial público.
Proporcionar dende o CLUSTER TIC GALICIA a organización das misións a
desenvolver, externalizando a loxística a axencias especializadas.
Realizar o seguimento das accións, das empresas participantes, e dos
resultados das mesmas de cara o cumprimento de expectativas.
A financiación das misións comerciais recaerá integramente nas empresas
participantes.

QUEN

As misións comerciais serán financiadas polas empresas participantes.

RESPONSABLES
Xerencia, Grupo de
Traballo de
networking, axencia
especializada.

SEGUIMENTO
Xerencia, Comité
de Dirección

CANTO

AXENTES

18 1

EIXO ESTRATÉXICO IV – ACCIÓNS DE COOPERACIÓN

QUE

Unha forma de potenciar o networking, a cohesión entre os membros, e
aportar valor as actividades do CLUSTER TIC GALICIA, pasan pola
coordinación da asistencia a eventos (ferias, salóns sectoriais, etc.)
organizados por terceiros.

COMO

Realizar un calendario de actividades (eventos, ferias, salóns sectoriais,
presentacións de produtos, foros de I+D, foros de Capital-risco, etc.)
Difundir entre os membros do CLUSTER TIC GALICIA e recoller información
sobre o interese de asistencia ós mesmos.
Coordinar a difusión a través do Programa Business Club nos casos de interese.
Externalizar a xestión a axencias especializadas que organicen a loxística do
evento (hoteis, viaxes, asistencia).
A financiación da asisitencia correrá por conta dos membros que participen do
evento.

QUEN

Programa de Asistencia organizada a eventos de terceiros

RESPONSABLES
Xerencia, Grupo de
Traballo de
networking, axencia
especializada.

SEGUIMENTO
Xerencia, Comité
de Dirección

CANTO

AXENTES

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

10

Seguimento do plan
Este capítulo recolle dous instrumentos de control e seguimento do plan: o
cadro de mando e o orzamento xeral do plan.

10.1

Cadro de mando
A táboa seguinte amosa o conxunto de indicadores deseñados para o
seguimento do mapa de obxectivos deste plan.

183

ID

INDICADOR

2011

2012

2013

3A

F

M1

Avaliación media
na escada de
Likert do
CLUSTER TIC
GALICIA por parte
dos seus
membros

3,0

3,5

3,7

3,7

A

Oficina
técnica

M1.1

Avaliación da
cohesión na
escada de Likert
do CLUSTER TIC
GALICIA por parte
dos seus
membros

2,5

2,7

2,8

2,8

A

Oficina
técnica

M1.1.1

Avaliación da
visión compartida
na escada de
Likert do
CLUSTER TIC
GALICIA por parte
dos seus
membros

2,7

2,8

3,1

3,1

A

Oficina
técnica

M1.2

Avaliación do
posicionamento
ante a
administración na
escada de Likert
do CLUSTER TIC
GALICIA por parte
dos seus
membros
Número de fitos
conseguidos do
paquete de
proposicións á
admon

3,5

3,8

3,9

3,9

A

Oficina
técnica

1

2

2

1,7

A

Oficina
técnica

M1.3

Número de novos
subsectores
representados

3

2

1

2,0

A

COES

M1.4

Avaliación
comparada do
posicionamento
do Clúster por
parte dos seus
membros

2,5

2,6

2,8

2,6

A

Oficina
técnica

M1.5

Número de
insertos en
medios por ano

15

20

32

22,3

A

Comunic
ación

P LAN

RESP

DESCRIPCIÓN

CÁLCULO

FONTE

O Clúster realiza
unha escoita anual
dos seus membros
onde solicita a
avaliación
perceptiva por parte
deles de varios
indicadores de éxito
social
O Clúster realiza
unha escoita anual
dos seus membros
onde solicita a
avaliación
perceptiva por parte
deles de varios
indicadores de éxito
social
O Clúster realiza
unha escoita anual
dos seus membros
onde solicita a
avaliación
perceptiva por parte
deles de varios
indicadores de éxito
social
O Clúster realiza
unha escoita anual
dos seus membros
onde solicita a
avaliación
perceptiva por parte
deles de varios
indicadores de éxito
social
Contaxe dos fitos
conseguidos na
relación coa
administración de
cara a desenvolver
completamente o
paquete de medidas
pro TIC
Contaxe dos novos
subsectores
representados,
tendo en conta que
para que se
represente un sector
hanse ter alomenos
dúas empresas dese
subsector
rexistradas no
Clúster
O Clúster realiza
unha escoita anual
dos seus membros
onde solicita a
avaliación
perceptiva por parte
deles de varios
indicadores de éxito
social

Media sobre as
Avaliacións dos
membros á
pregunta nunha
escada de Likert

Resultados
estatísticos da
escoita anual

Media sobre as
Avaliacións dos
membros á
pregunta nunha
escada de Likert

Resultados
estatísticos da
escoita anual

Media sobre as
Avaliacións dos
membros á
pregunta nunha
escada de Likert

Resultados
estatísticos da
escoita anual

Media sobre as
Avaliacións dos
membros á
pregunta nunha
escada de Likert

Resultados
estatísticos da
escoita anual

Contaxe

Documentos
públicos que
acrediten ter
conseguido os
fitos contados

Contaxe

Altas de socios
firmadas polas
novas empresas

Media sobre un
conxunto de
preguntas
avaliadas coa
escada de Likert
e que debuxan
comparativamen
te o
posicionamento
do Clúster fronte
ao doutras
asociacións no
eido TIC
Contaxe

Resultados
estatísticos da
escoita anual

Contaxe das
aparicións de
representantes do
Clúster en medios
públicos con ampla
difusión (diarios,
revistas, TV, radio,
etc).

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

Dossier de
prensa

20 13

ID

M2

M2.1

M2.1.1

M2.2

M2.3

INDICADOR

2011

2012

2013

Visibilidad
general en medios
de comunicacion

100.000

150.000

Posicionamento
do dominio e as
páxinas
principais nos
buscadores
desde España
Nº de empresas
en programas
impulsados dende
o CLUSTER TIC
GALICIA.

50.000

3A

F

RESP

DESCRIPCIÓN

CÁLCULO

FONTE

195.000

T

Comunic
ación

Entradas en Google

Entradas con
todas as
palabras de frase
Clúster TIC
Galicia

Google

40.000

30.000

T

Comunic
ación

Ranking de trafico
na web

40

60

80

80,0

S

Oficina
técnica

Nº de operacións
financiadas no
marco dos
acordos
impulsados dende
o CLUSTER TIC
GALICIA
Número de
acordos de
financiamento
por ano

10

25

50

50,0

S

Oficina
técnica

1

2

2

2,0

S

Oficina
técnica

Nº de empresas
participantes en
UTE's e en
consorcios para
presentarse a
concursos ou
acceder a novos
mercados
Porcentaxe de
gasto en I+D+i por
parte das
empresas do
CLUSTER TIC
GALICIA

5

10

15

15,0

A

Oficina
técnica

3,50%

4%

4,50%

4,0%

A

COES

M2.4

Satisfacción cos
servizos ofrecidos
polo monitor de
intelixencia
tecnolóxica e
competitiva do
CLUSTER TIC
GALICIA

3,5

4

4

4,0

A

Oficina
técnica

M2.4.1

Avaliación da
intelixencia
competitiva na
escada de Likert
do CLUSTER TIC
GALICIA por parte
dos seus
membros

2,7

2,8

3,1

3,1

A

Oficina
técnica

M2.5

Porcentaxe de
empresas que
contan con
produtos
estandarizados

0,65

0,7

0,75

0,8

A

COES

Alexa

Empresas que
participen nos
programas de
formación
financeira, ou nos
acordos de
financiación,
difusión, avais, etc.
Operacións acollidas
nos marcos de
actuación dos
acordos impulsados
dende o CLUSTER
TIC GALICIA

Contaxe

Documentación
interna: Listado
de empresas
asistentes os
eventos. Listado
de empresas
solicitantes.

Contaxe

Documentación
interna: Listado
de solicitudes,
seguimento de
solicitudes
aprobadas.

Contaxe dos acordos
acadados coa Banca,
as sociedades de
avales, o capital
risco e outros
instrumentos
financeiros de cara á
mellora das
condicións para as
empresas do Clúster
Empresas que
forman parte de
UTE's ou de
consorcios para
presentarse a
concursos ou
acceder a novos
mercados
Porcentaxe de gasto
real (segundo a
contabilidade da
empresa) en
proxectos e
actividades de I+D+i
das empresas do
CLUSTER TIC
GALICIA
Satisfacción das
empresas do
CLUSTER TIC
GALICIA cos
servizos ofrecidos
polo monitor de
intelixencia
tecnolóxica e
competitiva
O Clúster realiza
unha escoita anual
dos seus membros
onde solicita a
avaliación
perceptiva por parte
deles de varios
indicadores de éxito
social
Empresas que
contan con algún
produto
estandarizado

Contaxe

Documentación
interna que
acredite os
acordos.

Contaxe

Documentación
interna: Listaxe
de empresas
participantes en
UTEs e
consorcios

Contaxe

Documentación
interna: enquisa
periódica a
empresas do
CLUSTER TIC
GALICIA

Media da
avaliación dos
usuarios na
escada Likert

Documentación
interna: enquisa
periódica a
empresas do
CLUSTER TIC
GALICIA

Media sobre as
Avaliacións dos
membros á
pregunta nunha
escada de Likert

Resultados
estatísticos da
escoita anual

Contaxe

Documentación
interna: enquisa
periódica a
empresas do
CLUSTER TIC
GALICIA

185

ID

INDICADOR

2011

2012

2013

3A

F

M3

Incremento anual
das vendas por
parte dos socios
do Clúster

3,0%

5,0%

6,0%

4,7%

A

Oficina
técnica

M3.1

Incremento anual
das vendas en
Galicia por parte
dos socios do
Clúster

5,0%

10,0%

12,0%

9,0%

A

Oficina
técnica

M3.2

Incremento anual
das vendas en
mercados
exteriores por
parte dos socios
do Clúster

6,0%

8,0%

9,0%

7,7%

A

Oficina
técnica

F1

Beneficio sobre
ingresos

5,0%

5,0%

6,0%

5,3%

A

Tesorería

F1.1

Crecemento dos
custos operativos
ano sobre ano

100%

105%

110%

105,0%

A

Tesorero

F1.2

Grao de cobertura
dos gastos en
gobernanza do
Clúster

100%

105%

110%

105,0%

S

Tesorero

P1

Número de
métricas
independentes
sobre o sistema
de gobernanza

15

25

50

90

A

Tesorero

P2

Número de
proxectos de
I+D+i promovidos

8

10

11

29

S

Grupo de
Traballo

P2.1

Nº de empresas
en proxectos de
cooperación
impulsados dende
o CLUSTER TIC
GALICIA.

30

40

50

120

T

Oficina
técnica

P2.1.1

Nº de
profesionais de
empresas do
CLUSTER TIC
GALICIA
implicados en
eventos de
networking
interno

40

60

80

180

T

Oficina
técnica

P LAN

RESP

DESCRIPCIÓN

CÁLCULO

FONTE

Comparar as cifras
de vendas ano
contra ano e
empresa a empresa,
de xeito que sexa
posible calcular un
crecemento no
mercado local.
Comparar as cifras
de vendas en Galicia
ano contra ano e
empresa a empresa,
de xeito que sexa
posible calcular un
crecemento no
mercado local.
Comparar as cifras
de vendas en
mercados exteriores
ano contra ano e
empresa a empresa,
de xeito que sexa
posible calcular un
crecemento no
mercado local.
Comparar a cifra de
beneficio sobre os
ingresos totales do
Clúster
Mide a contención
dos custos
operativos xeráis do
Clúster exceptuando
a parte de custos
relacionados
directamente con
proxectos
Comparar os
ingresos anuais
previstos ou
realizados co custo
da gobernanza do
Clúster
Contar o número de
métricas
independentes
sobre o sistema de
gobernanza.

(Vendas no ano
N - Vendas no
ano N-1) /
Vendas no ano
N-1

Avaliación das
vendas por
mercados como
parte da escoita
anual

(Vendas en
Galicia no ano N
- Vendas en
Galicia no ano N1) / Vendas en
Galicia no ano N1

Avaliación das
vendas por
mercados como
parte da escoita
anual

(Vendas fóra no
ano N - Vendas
fóra no ano N-1)
/ Vendas fóra no
ano N-1

Avaliación das
vendas por
mercados como
parte da escoita
anual

Beneficio neto /
Ingresos

Datos de
tesorería

(Custos
operativos ano N
- Custos
operativos ano
N-1) / Custos
operativos ano
N-1

Datos de
tesorería

Ingresos para
gobernanza /
Custos de
gobernanza

Datos de
tesorería

Contaxe

Datos de
tesorería e
auditoría

Número de
proxectos de I+D+i
promovidos ou aos
que se lles
conseguiu
financiación coa
intervención do
Clúster
Empresas que
participen nos
distintos proxectos
en cooperación
impulsados polo
CLUSTER TIC
GALICIA
Profesionais que
participen en
eventos de
networking interno

Contaxe

Datos do grupo
de traballo

Contaxe

Documentación
interna: Listaxe
de empresas
participantes en
proxectos

Contaxe

Documentación
interna: Listaxe
de profesionais e
empresas
participantes en
eventos de
networking
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ID

INDICADOR

2011

2012

2013

3A

F

P2.1.2

Número de
xornadas
organizadas
dende o CLUSTER
TIC GALICIA.
Nº de empresas
en proxectos de
cooperación
impulsados dende
o CLUSTER TIC
GALICIA.

4

6

8

18

T

30

40

50

Número de
empresas
participantes nas
xornadas
organizadas.

50

25

25

Número de
eventos, visitas e
viaxes realizadas
de forma
conxunta.

2

4

DESCRIPCIÓN

CÁLCULO

FONTE

Oficina
técnica

Eventos organizados

Contaxe

Documentación
interna:
Programa da
Xornada.

T

Oficina
técnica

Contaxe

Documentación
interna: Listaxe
de empresas
participantes en
proxectos

100

T

Oficina
técnica

Empresas que
participen nos
distintos proxectos
en cooperación
impulsados polo
CLUSTER TIC
GALICIA
Empresas que
participaran como
asistentes ou
ponentes nas
xornadas
organizadas.
Incremento de
novas empresas
respecto do ano
anterior.

Contaxe

Documentación
interna:
Programa da
Xornada.
Listado de
Asistentes.

6

12

T

Oficina
técnica

Contaxe

60

100

100

T

Oficina
técnica

Membros no
Business Club

Contaxe

4

7

10

21

T

Oficina
técnica

Contaxe

Nº de encontros
intersectoriales
organizados
dende o CLUSTER
TIC GALICIA.

6

10

15

31

T

Oficina
técnica

Nº de empresas e
entidades doutros
sectores coas que
se establecen
proxectos en
cooperación

20

30

40

90

T

Oficina
técnica

P3

Nº de baixas
rexistradas entre
os membros do
CLUSTER TIC
GALICIA

4

3

3

3,3

T

COES

Programas
desenvolvidos
dende o CLUSTER
TIC GALICIA para os
membros:
catálogos,
publicacións,
proxectos
colaborativos, etc.
Reunións
interClúster,
Presentacións
intersectoriais,
Eventos e encontros
impulsados dende o
CLUSTER TIC
GALICIA con outros
axentes externos:
outros clústers,
institucións,
asociacións
sectoriais,
administracións,
empresas, etc.
Empresas que
participen nos
distintos proxectos
en cooperación
impulsados polo
CLUSTER TIC
GALICIA
Empresas que
causaron baixa non
CTIG

Documentación
interna:
Programa da
Xornada.
Listado de
Asistentes.
Presuposto e
Documentos de
Pago.
Documentación
interna: Relación
de membros.
Formularios de
alta no club
Documentación
interna: Fichas
dos Programas,
actas das
reunións.

25

Nº de programas
postos en marcha
dende o CLUSTER
TIC GALICIA.

P3.1

Nº de novas
empresas de base
tecnolóxica
apoiadas polo

4

5

8

5,7

T

Oficina
técnica

Numero de
membros no
Business Club.

P2.1.3

RESP

Empresas de base
tecnolóxica creadas
co apoio do
CLUSTER TIC

Contaxe

Documentación
interna:
Programas dos
encontros, actas
dos encontros.

Contaxe

Documentación
interna: Listaxe
de empresas
participantes en
proxectos

Contaxe,
excluíndo
empresas
desaparecidas
por peche ou
fusión/absorción
Contaxe

Documentación
interna: Listaxe
de empresas
membros do
CLUSTER TIC
GALICIA
Documentación
interna: Listaxe
de empresas de
base tecnolóxica

187

ID

INDICADOR

2011

2012

2013

3A

F

RESP

CLUSTER TIC
GALICIA

DESCRIPCIÓN

CÁLCULO

GALICIA

P4

Número neto de
novos membros
ao ano

8

4

3

5,0

S

Oficina
técnica

Número neto de
novos membros que
ten o Clúster ao
cabo do ano

P4.1

Número de
comunicacións
internas e
externas por mes

6

8

10

8

M

Comunic
ación

A1

Nº de
participantes en
cursos e xornadas
organizadas
dende o CLUSTER
TIC GALICIA.

100

130

150

380

T

Oficina
técnica

A1.1

Nº de reunións
coas
Universidades en
Centros de
Estudos

4

8

12

24

T

Grupo de
Traballo

A1.2

Nº de directivos e
profesionais
formados

30

60

90

180

T

Oficina
técnica

A1.3

Nº de directivos
formados

20

40

60

120

T

Oficina
técnica

A1.4

Nº de
participantes nas
xornadas
organizadas
dende o CLUSTER
TIC GALICIA.

60

90

120

270

T

Oficina
técnica

Número de
comunicacións
internas + Número
de comunicacións
externas a través de
calquera medio.
Nº de participantes
nos cursos de
formación,
seminarios e
xornadas nos
ámbitos de
identidade de
marca, I+D,
innovación,
cooperación,
orientación ao
produto/solución,
internacionalización,
competencias
comerciais e
marketing.
Reunións cos
axentes formativos
para orientar,
coordinar, e aliñar os
programas
formativos coas
necesidades.
Débese converter
nunha actividade
cotiá
Profesionais
formados en
competencias
financeiras nos
programas
impulsados ou
coordinados dende
o CLUSTER TIC
GALICIA
Directivos formados
en competencias de
xestión nos
programas
impulsados ou
coordinados dende
o CLUSTER TIC
GALICIA
Nº de participantes
nas xornadas de
sensibilización:
identidade de
marca, I+D,
innovación,
cooperación,
orientación ao
produto/solución,
internacionalización

Contaxe dos
membros
afiliados a final
de ano - Contaxe
de membros
afiliado a
principios de ano
Contaxe

FONTE
creadas co apoio
de CLUSTER TIC
GALICIA
Altas de socios
firmadas polas
novas empresas

Dossier de
prensa

Contaxe

Documentación
interna: Listado
de asistentes as
xornadas.
Programas e
Actas.

Contaxe

Documentación
interna: Actas
das reunións,
acordos
acadados.

Contaxe

Documentación
interna: Listado
de asistentes
aos cursos
formativos.

Contaxe

Documentación
interna: Listado
de asistentes
aos cursos
formativos.

Contaxe

Documentación
interna: Listado
de asistentes as
xornadas.
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–
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10.2

Orzamento do plan
A táboa seguinte amosa o orzamento de control para o presente plan. Os
datos preséntanse agrupados por eixos e en dúas columnas: investimento
inicial e reinvestimento por mantemento.

EIXO

NOME

I

Oficina técnica
Catálogo de Competencias e Servizos dos membros.
Plan de comunicacion
Programa de Captacion de novos asociados
Paquete de medidas pro TIC da Administración
Programa RSE
Pacto tecnológico industrial
Programa de Fomento das start-ups e spin-offs TIC
Selo de excelencia
Monitor de Intelixencia tecnolóxica e comercial
Acordo Marco de Colaboración coas Universidades
Programa de fomento da I+D+i
Programa de Sensibilización na Transformación
Produtiva
Programa Identificación da Demanda Temprana dos
mercados
Foro de encontro de empresas
Plan de formación en xestión e finanzas
Programa de acceso ao crédito
Programa de captación de investimento directo e
capital-risco
Programa de Conferencias e Seminarios
Programas sectoriais con Afigal e Sogarpo
Programa Definición de Perfís Profesionais TIC
Programa de bolsas
Business Club
Programa Apalancamento Galego
Programa de Proxectos Consorciados e Gobernanza
AEI
Programa de fomento do agrupamiento empresarial
Plan de promocion conxunta nos mercados exteriores
Programa de difusión de capacidades, competencias e
Servizos

II

III

IV

INICIAL

MANTEM

189

EIXO

NOME

INICIAL

MANTEM

Programa de Cooperación Empresas Tractoras
Programa de xestión de compras conxuntas
Directorio de empresas e os seus servizos
Programa de Relacións con outros Clúster
Misións comerciais directas en España
Programa de Asistencia organizada a eventos de
terceiros
TOTAL

P LAN

EST RA TÉ X ICO

2 0 1 1

–

20 13

