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Resumo: Coñece·lo que opinan as empresas da universidade é un bo principio para senta-las 
bases dunha futura colaboración Peme-Universidade. Partindo des/a premisa, no naso trabal/o 
analizámo·lo papel que desempeñan determinadas caracterfstlcas ou variables na opinión que 
da univers/dade leñen ss empresas. ésta aná/ise permitiranos concluir cunha serie de orienta· 
cións para favorece-lo achegamento dende o lado académico ó mundo empresarial. 
Palabras clave: Cooperación 1 Peme 1 Rede universitaria 1 Entrenzado de redes 1 Proxecto Al· 
fa. 

THE UNIVERSITY AS SEEN BY GALLICIAN PYME 
Summery: A good way to establish the bases o/ a future collaboration between University and 
Pyme (small·and·medium-slze business) is to know what enterprises think of University. Star
ting from this premise, the role played by certain characteristics or variables on /he opinlon Uní· 
versily holds about enterprises has been analysed In this paper. This study wi/1 al/ow a propasa/ 
of a series of orientations in arder to bring the academic and business wor/d closer together. 
Keywords: Coopera/Ion 1 PYMc (Small·and·medium-size businesses) 1 Network 1 Universlty 
network 1 Networks structure 1 Alfa project. 

INTRODUCCIÓN 

Dada a crecente internacionalización e globalización da economía, as industrias 
tiveron que asumir importantes cambios estructurais, cambios que, no caso das 
Pemes, supuxeron grandes retos. Ante a necesidade de incorporar ós seus procesos 
productivos novas tecnoloxías, de aplicar controis de calidade e de investir en I+D, 
as Pemes optaron pola cooperación. Desta forma, a cooperación foi unha das res
postas máis dinámicas utilizadas á hora de abordar con éxito eses proxectos, per
mitindo así, ás empresas, reforzar e completa-los seus limitados recursos financei-

2 ros. 
O traballo que presentamos a continuación veu propiciado por estas necesida

des de cooperación. Chegado o punto en que as Pemes se dan conta das sinerxías 
que se desprenden da colaboración con outras empresas, tratan de estende-la apli-

1 Traballo pn:scnt:ulo na segunda n:unión técnica do Programa Alfa: l'm)'tl'ltJ l'ro·l'.uut.f (núm ALR/B7· 
-3011194 04-4 0201.4). Poitiers (Francia). IS/9·19/9. 

2 Non só a falla de recursos financciros entorpece o proc1.'lO de innovación dunha empresa Existen, adcmais. 
outros facton:s que poderfan considerarse ¡mrrW.f tlibile.r nese proceso. Entre eles destacan a coopcradón, a in· 
fonn:~Ción e a fonnación. aspectos todos eles que se intcm:l:~cionar.!n ó longo dcstc trabollo (Fcmándcz, Piñciro 
e Rodríguez. 1993, p 22). 
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cación deste sistema a outras institucións. É aquí onde a universidade, dado o seu 
enorme potencial de contribución a estas redes empresariais, podería desenvolver 
un papel fundamental (formación de persoal, apoio técnico, investigación básica, 
etc.). 

Agora ben, o primeiro paso para contribuir a estas alianzas empresariais é co
ñece-las súas características e as das empresas que as integran; nivel de formación, 
tecnoloxías utilizadas, tamaño3 e, sobre todo, a súa visión da universidade. A partir 
dese momento, a universidade estará en condicións de saber cómo achegarse ás 
Pemes e de coñecer qué esperan deJa. 

As conclusións que se expoñen neste documento son o resultado desta primeira 
fase de aproximación. Por medio dunha serie de enquisas, a universidade quixo 
coñece-las Pemes galegas. Froito destas investigacións xurdiron dous traballos; o 
primeiro, onde comentámo-los resultados referidos á idiosincrasia das Pemes da 
nosa comunidade, e o que expoñemos a continuación. 

No presente traballo, comezamos estudiando as redes universitarias, e cómo se 
pode constituir un entrenzado de redes entre estas e as redes empresariais que 
permita dinamiza-Jo tecido industrial da contorna na que operan. A continuación, 
analizámo-la imaxe da universidade dende a perspectiva da empresa, para acabar 
cunhas recomendacións á política universitaria de comunicación. 

REDES UNIVERSITARIAS 
Ó falarmos de colaboración referímonos a un modelo de asociación moi parti

cular, as redes. Estas aparecen como unha modalidade especial de cooperación. En 
xeral, o termo rede utilizase "para describir varios agellfes que colttboran" (Be
navides Velasco, Maeso Escudero, 1997, p. 635). Tras esta idea pode percibirse un 
conxunto de lazos que interrelacionan ós distintos membros, e así proporcionan 
funcionalidade á rede. 

En particular, para definí-las redes Illlil•ersitarias seguirémo-lo criterio da Co
misión Europea, segundo o cal, a rede está formada por "un cm¡xullto de institu
ciólls de ensimmza superior que desenvolve actividades de cooperación para a 
xestión instiwcional e!ou de cooperacián pal'll a [ormació11 científica ou tecnoló
xica, e que promoven, ademais, imercambios de posgraduados e!ou estudilmtes 
dos dous Iíltimos wros dunlra ti filiación superior". Cada rede debe ter un ha institu
ción coordinadora~. 

Un dos posibles tipo de redes universitarias son as que se constitúen ó abeiro 
dun programa Alfil. As siglas Alfa fan referencia a un programa establecido pala 

~Estas características globais xa foron abordadas nun tr.1ballo anterior: Castro Cotón clttl. ( 1998) "As pemes 
gaJegas ante a formación", pp. 119-132. 

O scu representante legal será quen teiia a capaddadc para a sina!Ur.l de contratos. 
5 Unhas redes similares son as creadas dentro do progr.una Tempus-Phare, ondeo ámbito xcogr.ílico se trasla· 

!1:1 a Europa central e oriental e a súa relación coa Unión Europea. 
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Unión Europea en 1994: Programa de Cooperación América Latina Formación 
Académica. Este proxecto encádrase dentro do marco de acordos asinado entre a 
Unión Europea e os paí,eo; e rexións de América Latina; as súas liñas de actuación 
van destinadas a reforza-la cooperación económica entre ámbalas dúas zonas xeo
gráficas. 

Así, as redes universitarias Alfa promoven a formación, a investigación e a 
transferencia de coñecementos a través dun sistema de cooperación internacional. 
Con isto pretenden impulsa-la mellara do potencial científico e tecnolóxico, así 
como contribuír ó desenvolvemento económico e social. 

Para alcanzar esas metas, as redes universitarias alfa formúlanse dou1> obxecti
vos básicos, que se resumen no cadro l. 

O presente estudio foí realizado dentro dunha rede Alfa'' (figura 1) polo equipo 
de investigación do Departamento de Economía Financeira da Universidade de 
Santiago de Compostela, unha das institucións integrantes da rede. 

Cadro 1.- Obxectivos principais das redes universitarias Aira 
• Fomenta-la cooperación entre rnstuudóns de ensinanza superior de Aménca latina e Europa. de forma que 

se axude a elimina-las delkicncias e a supera-las desigualdades e desequilibrios entre os países de ámb;llas 
dúns rexións 

• Promover progr.1mas de coopcrJdón rnediame redes de institucións de ensinanza superior de Europa e 
América latina parJ a rcah7.ación de actiVIdades académicas conxuntas, así corno outras actividades que 
contribúan á intel!radón rexional dos ¡mises latinoamericanos. 

FONTE· Elaboración prop1a do equipo de invcstig:~ción 

Figura 1 

Universidad Nacional de: La Matanza (ArxentiiiD)Jiilf'"U 
Universidad de Monterrey (Méllic:o) 
Univcrsidade Luterana do Bmil (Brasil) 
Unviersid:tde de Cuiu do Sul (Brasil) 
Universidad de Ciencias Empresariales 
y Sociales (Arxcntina) 

FEDRA (Arxc:ntina) 
FAPEDEC (Arxcntina) 

FONTE Elaboradón prop1a do equipo de investigación. 

Univcrsitá degli Studi di Torino (Italia) 
Univmité de Poitiers (Francia) 
Universid:td de Jaén (Espada) 
Univenidade de Santiago de 
Compostela (España) 

De momento só faJamos das redes universitarias, pero sen relacionalas coas re
des empresariais. O idóneo sería crear unha elllren-;.ado de redes que actuase como 
elemento xerador de sinerxías e favorecese as achegas recíprocas. Para iso, dentro 

~ 

O nomc tiesta rede Alfa é Mat:mza; a coordinadom deJa é a Uni versidad Nacional de La Matanza. O repre-
sentante legal é o enxcñetro Ernesto Carticr (rector desa Univcrsitl;¡dc). Poi a súa parte, o representante legal da 
Univcrsidadc de Sanlia&o de Cornpostcl;¡ é o Dr. Manuel Castro Cotón (vicern:ctor de Asuntos Económicos). 
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dos eixes de actuación previstos no Programa Alfa, teñen especial interese as 
cuestións relacionadas coa cooperación entre institucións de ensinanza superior e 
empresas7• Estes entrenzados de redes perseguen as metas resumidas no cadro 2. A 
visión integrada que se perseguiría co entrenzado de redes móstrase na figura 3. 

Cadro 2.- Obxcctivos principais da cooperación entre institucións de cnsinanza superior e 

empresas 
'• Colnbornción entre institucróns e empresas parn a mcllorn dos plnns de estudio en ámbitos pnoritarios no pro· 

ceso de reestructuración económica; asl como a formación práctica de estudiantes na empresa e o intercambio 
de persoal entre as universidades e as empresas. 

• Creación de estructuras adecuadas parJ fomcnla·la coopcrnción coas empresas, promovendo 3 creación de 
mesas conxunt35 tanto para a formación como para a invcstil:ación e o coñcccmento (figurn 2) 

FONTE Elaboración propia do equipo de invcstigad ón. 

Figura 2 
• Mcllora nos plans de estudio 
• formación máis práctica de estudiantes 011 empresa 
• Intercambio de pcrsoal 

~ 
~iJ. 
~ 

• Creación de mesas conxuntas que fomenten o investigación 
• Ascsoramcnto e apoio t~cmco 

FONTE: Elabornción propia do Loquipo de investigación. 

Figura 3 

Mcllora·lo potencial c:icnlllico 
'/ e tccnolóxico e conuibulr ó 

dcJCRvolvcmcnto económico 

~~ 
FONTE: Elabornción propia do equipo de investigación. 

1 Actividades cncadrad35 no subprograma de cooperación para a xcstión institucional. 
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METODOLOXÍA 

Aínda que a metodoloxía de traballo foi detallada na nosa primeira análise, es
tablecemos agora un esquema que permita lembra-lo procedemento seguido. 

De acordo cos obxectivos iniciais do programa, a investigación dividiuse nas 
seguintes etapas: 

1) Rewrións de grupo. En 1996 celebrouse unha reunión na Universidade de La 
Matanza (Arxentina) á que asistiron once universidades de América latina e da 
Unión Europea. Neta deseñouse un cuestionario que permitise recompilar in· 
formación da situación, actitudes e contorna na que desenvolvían a súa activi
dade as Pemes pertencentes ó ámbito xeográfico de cada unha das universidades 
implicadas. 

2) Traballo de campo. Na súa calidade de integrante da rede, un equipo de investi
gación do Departamento de Economía Financeira e Contabilidade da USC reali
zou unha enquisa a unha mostra de Pemes galegas. O cuestionario empregado 
foi o deseñado na primeira reunión, polo que o equipo de traballo simplemente 
se limitou a adaptar algunhas cuestións, axustándose o máximo posible á es
tructura orixinal daquel. Desta forma, pretendíase obter uns resultados homoxé
neos cos alcanzados polo resto das universidades, que permitisen poder levar a 
cabo unha posterior análise comparativa e extraer conclusións. 

A ficha técnica do traballo de investigación recóllese no cadro 3. 

Cadro 3 

Características Elltmisa 
OIJXt!l til·oJ da im·e.w¡:acitÍJI Recadar informacrón da situactón, actitudes e contorna na que dL'Scnvolven a 

............. -..................................... ~~!!.!t~~.Y.i.~-~::..~.~ .. ~erll~.~.P.!!.'~!!S~!'J~Ji.~.~-~~!!!? .. ~.~.9E.~~f!.~!? .. ~~ .. 9.~.1.!fL~: .............. . 
Um•u so A base de datos Ardán (actualizada ata o ano 1997), que contén 7900 cmprc· 

....... -----................................... -~~ ~i!!l!9~~~~.~~!!!!!~id.?.~~ .. ~'!.'~!!~P.i!.~~.!t'~).5.9..!r~~!!!.la~.9~c~., .................... . 

.f.~!~!!!!~!U!!f!:~!!.!!L ...................... . !.?.L~_q!!!~~J .. Y.?.I!~~~: ............ .. ............................................................................... .. 
tiJ.!tt:!!.~!!.~t;!!.~~!.!!!:.!'!!!:~~r.~~~-~ ...... -~~-~[~.'E..'!I.~~-'<?.~i~.~~.tr~!Í~~~~~: ............................................................................ .. 
IrY.I?!.!U!!.!!.~. E!!!!!I!.t!. ................... . 1.L;~~!~.s~~!~!l)P.~!?.~H .. !.?.9.?. .. _ .. ...... ........................................................................ . 
l'rot·e.wmen/11 tia in(ormm:itín DY ANE. 

FONTE Elabornción propia do equipo de investigación. 

A UNIVERSIDADE ÓS OLLOS DA PEME GALEGA 

Como comentamos, un aspecto que require especial atención é o que fai refe
rencia a todas aquetas variables relacionadas coa universidade. Este será o punto 
de partida para o coñecemento mutuo empresa-universidade e, polo tanto, para 
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unha posterior colaboración ou para a mellora das relacións que xa poidan existir 

entrámbalas dúas. 
Dende a óptica da universidade pretendíamos coñecer aspectos como qué tipo 

de empresa se mostra máis propicia a recibí-la nosa axuda, en qué medida a uni
versidade cobre as necesidades de formación das Pemes, ou se as empresas coñe
cen as actividades levadas a cabo pola universidade, entre outras cuestións. Desta 
forma, a universidade podería tomar medidas que lle axudasen a levar a cabo unha 

política de aproximación máis eficaz. 
No cuestionario incluíanse tres preguntas directamente relacionadas con eses 

aspectos: 

• A primeira trataba de capta-la opinión das empresas para saber se a universidade 
satisfacía ou non as necesidades de formación das empresas. 

• A segunda cuestión facía referencia á disposición por parte das empresas para 

recibir apoio técnico da universidade. 
• Por último, preguntábase\les polo seu coñecemento das actividades que a univer-

sidade dirixía cara ás Pemes. 

¿SATISFAI A UNIVERSIDADE AS NECESIDADES DA EMPRESA EN 
RECURSOS HUMANOS? 

Nunha primeira aproximación observamos que un 58% das empresas enquisa
das consideran que a universidade satisfai as súas necesidades de formación de re-

cursos humanos (gráfica 1 ). 

Gráfica 1.- ¿Salisfai a universidade as necesidades da empresa en recursos humanos? 

1 
1 

Non 
25% 

Si 
SS% 

FONTE: Elaboración propia do equipo de investigación. 

Agora ben, esta porcentaxe varía de acordo coas características de cada unha 

das empresas: 
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• As firmas con maior proxeccióu intemacional aprecian máis o labor formativo 
da universidade; así, un 66% das empresas exportadoras afirman que a universi
dade satisfai as súas necesidades de formación de recursos humanos ; a porcenta
xe é aínda máis elevada para as firmas importadoras (76%). 

• Atopamos unha relación directa, estatisticamentc significativa, entre as posibili
dade de reducción de custos dunha empresa e a capacidade que lle atribúen á 
universidade para forma-lo seu persoal. AqueJas empresas cun alto potencial de 
custos por reducir recoñecen en maior medida que a universidade satisfaría as 
súas necesidades de recursos humanos. Esta valoración positiva vai caendo a 
medida que diminúe a porcentaxe de custos que é posible reducir (gráfica 2). 

• Do mesmo modo, as empresas que eren necesitar capacitación (71 ,73%), nun 
65% recoñecen o labor formativo da universidade. 

Gráfica 2.- Relación rcc_cosl-acliludc salisfac univ. ncc_rrhh 

59% 

red_cost ningunha e 
nslnc 

62% 

red_cost media e baixa 

O Non univ. satisf11i necesidades fonnativas 

O Si univ. satisfai necesidades formativas 

FONTE· Elaborat:ión propia do equipo de im'C5ti~ación. 

77% 

red_ cost alta 

Esta última relación, se cadra, é o mellar indicador do potencial de empresas 
que estarían dispostas a cooperar coa universidade. Á luz dos datos expostos, de
dúcese que un 46% das empresas da mostra (e por extrapolación da poboación de 
empresas galegas considerada) estarían dispostas a acudir á universidade para que 
Hes proporcionase esa capacitación da que carecen. Un 46% das 7900 Pemes su
pón 3634 empresas, ltll mercado potencial que calquera institución desexaría ter ó 

seu alcance. 
Fronte a este 58% de empresas que opinan que a uni versidade satisfai as súas 

necesidades de recursos humanos, atopamos un 25% que claramente está en desa
cordo e un 17% que non sabe/non contesta. As razóns para que un 42% non consi
dere á ensinanza superior capaz de formar ó seu persoal habería que buscalas nas 
características das Pemes da nasa comunidade: 
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• Reducido tamaño; o que motiva que no 40% das empresas enquisadas só haxa 
unha persoa desempeñando cargos directivos. 

• Empresas que non manexan tecnoloxías moi avanzadas e por iso concentran 
unha porcentaxe importante de traballadores pouco ou nada cualificados 
(43,78%) (gr.ífica 3). 

• Empresas que son escasamente innovadoras e pouco abertas ó exterior. 

Todo isto explica que unha porcentaxe importante afirme non precisar da uni
versidade para satisface-las súas necesidades de persoal. 

Bncharclnto 
23,51% 

Grálica 3.- Nivel de estudios dos cmprcgados 
Fonn:~ción profesional 

21,99% 

Diplomados e cnxcñciros técnicos 
5,38% 

Liccnci:~dos e cnxcñciros 
~ 1 5,34% 

Estudios primiU'Íos 
e sen estudios 

43,78% 

FONTE· ElaborJción propi:~ do equipo tic investigación. 

¿DESEXA RECIBIR APOIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE? 

Un 56% das empresas entrevistadas desexa recibir apoio técnico da universida
de. Seguindo o razoamento exposto, isto suporía unha clientela potencial de 4424 
empresas que esfllrían dispostas a recibir axiU!a no que ti formación técnica se 
refire (gráfica 4). 

26 

Grálica 4.- ¿Desexa recibir apoio técnico da univcrsidadc'? 

Si 
56% 

Non 
29% 

FONTE ElaborJdón propia do equipo de investigación. 
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Cruzando as respostas a estas dúas primeiras cuestións formuladas, obtémo-lo 
resultado representado na figura 4. 

O Non n:cibir opoio técnico 
da univcrsidndc (44%) 

O Recibir apoio técnico da 
univcrsidade(56%) 

f 

Figura 4 

27% 

73% 

~ --

Sati.sfai a univcrsidodc ns súns 
nccesidodcs de formoción 

(SS%) 

FONTE Elaboración propia do equipo tic invcstignción. 

1 

66% 1 

1 

1 

34•/o 
1 

A univcrsidodc non satisfai as 
súas necesidades de fonnaci6n 

(46%) 

Como cabería esperar, o 73% das empresas que consideran a univcrsidade ca
paz de cubri-las súas necesidades de formación desexan recibí-la súa axuda en 
cuestións técnicas. No lado contrario, atopamos que o 66% das compañías que non 
consideran a universidade capaz de formar ó seu persoal , tampouco precisa do seu 
apoio técnico. 

Agora ben, xorden dous datos que, a simple vista, resultan curiosos: 

• Un 27% das compañías que valoran as actitudes formativas da universidade non 
desexan recibí-lo seu apoio técnico. 

• Fronte a isto, un 33% das empresas que non consideran á ensinanza superior ca
paz de forma-lo seu persoal afirma querer recibir axuda da universidade en 
cuestións técnicas. 

As explicacións a estas cifras poden ser moitas. A priori, apuntamos dúas que 
encaixan coa idiosincrasia da Peme galega e coa visión que as empresas, polo que 
se percibe tratas súas respostas, parecen ter da universidade. 

Por un lado, as empresas, aínda que recoñecen o labor formativo da universida
de, adoitan asociar esa formación con coñecementos teóricos. Por iso, en cuestións 
técnicas, recorren a outras fontes máis prácticas (formación profesional e patentes 
que lles pennitan utilizar tecnoloxía xa desenvolvida). 
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Por outro lado, algunhas características da Peme galega provocan que, en moi
tos casos, non sexa necesario o labor formativo da universidadeK. Aínda así, at
gunhas destas compañías poderían valora-lo seu asesoramento en cuestións que 
esixen un certo grao de especialización. 

Como vén ocorrendo, a porcentaxe de empresas que desexaría recibir apoio 
técnico da universidade varía en función das particularidades das firmas enquisa
das. Estes trazos deberían terse en canta por parte da universidade á hora de levar 
a cabo unha campaña de achegamento á Peme, xa que definen as empresas que se 
mostrarían máis abertas a este tipo de cooperación: 

• Continúan senda as empresas abertas ó exterior as que se mostran máis favora
bles á hora de recibir apoio técnico da universidade. A explicación habería que 
buscala nas teorías que relacionan as operacións de comercio exterior cun proce
so de adquisición de experiencia. Este proceso precisa, sobre todo nun primeiro 
momento, de persoal cualificado capaz de vence-las barreiras de acceso a mer
cad_os foráneos (fundamentalmente barreiras idiomáticas e complicacións xurídi
cas e burocráticas). Así, un 70% das empresas exportadoras e un 67% das com
pañías importadoras recoñecen estar dispostas a recibir apoio técnico da univer

sidade. 
• Aquetas empresas que manifestan amplas posibi!idlUies de reducción de cusros 

solicitan en maior medida, un 68%, o apoio técnico da universidade, que podería 
serlles dunha grande utilidade para alcanzar ese obxectivo. Desta forma, canto 
maior é o potencial de custos que se pode reducir nunha compañía, máis aberta 
se mostra esta a recibí-lo apoio técnico da universidade. 

• Son aquetas empresas con maiores ansias de capacitarse, xa sexa a tódolos ni
veis (64%), xa en temas moi específicos como as normas ISO 9000 (71 %), as 
que reclaman o apoio da universidade en temas de formación técnica. 

• Como cubería esperar, aqueJas firmas que teñen previsto levar a cabo novos pro
xectos e que poderiamos cualificar de máis innovadoras coinciden con aquetas 
empresas que solicitan en maior medida esta axuda técnica, en concreto son: o 
64% das empresas que teñen previsto lanzar novas productos; o 68% das empre

sas que realizan estudios de mercado. 

Estas dúas variables, lanzamento de novas productos e realización de estudios 
de mercado, xunto coa variable realización de controis de calidade, permítennos 

1 
• d '1 segmenta- a mostra en tres categonas e empresa : 

K Ernpn:s.u con pnx:esos productivos b;ísicos. cunha tccnoloxía que pode ser rnancxad:t por pcrsoal pouco ou 

nada cualificado. 
'l Estas categorías podcrían asimilarse á clasificación segundo a posición que cada crnrn:sa ocupa na ruta da 

innovación tccnolóxica continuada (Fcrnándcz, Piñciro, Rodríguez, 1993, p 28). 
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• Categoría 0: empresas sen espírito innovador. Aquetas empresas que non reali
zan estudios de mercado. Representan o 54% da mostra. Son as empresas menos 
innovadoras e só o 50% desas empresas realiza controis de calidade. 

• Categoría A: empresas con conciencia innovadora. Aquetas empresas que reali
zan estudios de mercado e o 65% deJas leva a cabo controis de calidade, pero 
non teñen previsto lanzar ningún novo producto. Representan o 17% da mostra. 
Son empresas cun investimento modernizador que é "llevada a cabo cou el fin 
de adaptarse a las condiciones cambiantes de stt mercado, y con ánimo de man
tener su posición en el mismo" (Fernández, Piñeiro e Rodríguez, 1993, p. 28). 

• Categoría 8-C: empresas potencial e 1-etllmeltfe innovadoras. AqueJas empresas 
que si realizan estudios de mercado e, ademais, teñen previsto lanzar novas pro
ductos. Representan o 29% da mostra. Son as empresas que realizan investí
mentas para alcanzar determinadas vantaxes competitivas e para desenvolver 
novas productos e/ou procesos . Practicamente o 86% realiza controis de calida
de. 

Esta segmentación gurda unha relación significativa coa intención de recibir 
apoio técnico da universidade (gráfica 5). 

Gráfica 5.- Relación innovación-actitudc apoio técnico univ. 

54% 

46% 

Sen espirito 
innovador 

35,-. 

65% 

1 1 

Con conciencia 
innovadora 

O Non apoio técnico univ. 

D Si apoio técnico univ. 

FONTE· Elaboración propia do equipo de investigación. 

30% 

70% 

Potencial e realmente 
innovadoms 

Son aqueJas empresas potencial e realmente innovadoras as que están dispostas 
en maior medida a recibir ese apoio. Pota contra, son as empresas sen espírito in
novador as máis remisas a obter esta axuda. 

Existe, ademais, unha correlación positiva entre as empresas máis abertas ó 
exterior e as compañías potencial e realmente innovadoras, xa que se demostra 
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que coinciden nunha porcentaxe importante (en tomo ó 60%). O mesmo sucede 
para as compañías sen espírito innovador e para aqueJas que non levan a cabo 
operacións de comercio exterior. 

¿COÑECE AS ACTIVIDADES QUE A UNIVERSIDADE DIRIXE CARA ÁS 

PEMES? 

Os datos expostos mostran cómo existe un amplo potencial de empresas dis
postas a cooperar coa universidade. Sen embargo, as cifras anteriores tamén pre
sentan outra lectura: un 42% das empresas entrevistadas non considera que a uni
versidade sexa capaz de satisface-las súas necesidades de formación de recursos 
humanos ou non contesta e, en consecuencia, un 66% deJas son reticentes a recibir 
apoio técnico. Isto é, estamos faJando dun número importante de empresas que, de 
entrada, se mostrarían remisas a colaborar coa universidade porque cualifican ne
gativamente o seu labor formativo. 

Se observámo-la gráfica 6, podemos facernos unha idea de por qué un con-
xunto tan numeroso de empresas ten esta consideración negativa. 

Gráfica 6.· ¿Coñccc as actividades que a univcrsidadc dirixc cara ás Pcrncs? 

Non 
73% 

SI 
20% 

N s/N e 
7% 

FONTE: Elabor:~ción propin do equipo de invcstignción. 

Con este gráfica non hai cabida para dobres lecturas: só un 20% das empresas 
da mostra coñece as actividades que a universidade dirixe cara ás Pemes. Polo 
tanto, cun grao de descoñecemento tan elevado, non é estraño que unha das razóns 
para que as empresas non queiran recibir apoio técnico da universidade sexa por
que non valoran a súa capacidade formativa. Non se valora aquilo que non se co-

ñece. 
Os datos son aterradores: fronte a un 58% de sociedades que confían na capaci-

dade formativa da universidade e fronte a un 56% que vai máis alá, desexando un 
apoio máis directo daquela, un 80% das empresas entrevistadas descoñece o labor 

da universidade cara ás Pemes. 
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Ademais, existe unha clara relación entre as empresas que recoñecen estar in
formadas das actividades levadas a cabo pola universidade e o tamaño daquelas; 
de tal forma que, a medida que se incrementa o tamaño das empresas, aumenta 
tamén o seu grao de información acerca das actividades da universidade (figura 5). 

O Descoñecen liS 

actividades da 
univcrsidadc para 
liS Pcmcs 

O Coñecen liS 

actividades da 
universidade plll'll 
asPcmes 

Figura 5 

85% 

lS% 

~ 
Moipcquc:na 

(0-10) 

FONTE: Elaboración propia tlo equipo de invc5ti¡¡ación 

80% 

20% 

rf' rf' 
J!;2!l ts 
Pcquena 
[11-50) 

45% 

1--

56% 

1 

1 

rr- rr- rr
~~Gm 

Mediana 
[51-250] 

Disto dedúcese que a universidade ten que reformula-la política de información 
que leva a cabo, de maneira que sexa posible: 

1) Unha maior difusión das actividades que está realizando en relación coas Pe
mes, xa que existe un amplo mercado que xustifica esta comunicación. 

2) Un maior esforzo de aproximación cara ás firmas "moi pequenas" e "peque
nas", que supoñen o 98,5% donoso tecido empresarial. 

Por último, esta porcentaxe do 20% de empresas, que afirman coñece-las acti
vidades que a universidade dirixe cara ás Pemes, elévase ata o 27% para aqueJas 
que, ademais, están ó día no que a coñecemento de incentivos fiscais se refire. 

CONCLUSIÓNS 

Para comezarmos coas conclusións deberíamos recoñece-las limitacións que 
pode ter un estudio coma o noso, baseado nun cuestionario bastante ríxido, ó que 
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tivemos que nos axustar, e cunhas respostas que poden ser parciais dependendo da 
persoa que o cubrira. 

Non obstante, opinamos que os resultados obtidos son suficientemente cohe
rentes coas experiencias que se veñen apreciando nas relacións empresa-universi
dade. Por iso, o único que pretendemos neste último epígrafe é, a partir do estudio 
das variables significativas (cadro 4), chegar un pouco máis lonxe e formular al
gunhas ideas que consideramos interesantes para mellora-las achegas recíprocas 
empresa-universidade. 

Cadro 4.- Rclacións directas cstatisticamcntc significativas 

Satisfacción 1 Valor do 
lltculdadts utatútlcu 
Jt rtcunos 
ltumanos 

,\polo 
tlwlco 
dautllv. 

Valor Jo 
~stotútico 

Coñ~ceu 
actlrldad~s 

que a 
un/Y. dirlxt 

cara ds 
/'emes 

Valor Jo 
~statútlco 

:!;:~~::~,,; I..'.'.~~~~~~~::.J ....... ~~~ ...... Ifc:9!ill~~~:~2~L, ............. l .. t ........................ , ................................................. . 
Expon3ción 66% t(, • 12.65 70\l> X," 11,02 -

(confianza -95%) (confianza ·93%) 

DISposicitÍII 'Reducción de 63% x· . .. 15,10 1 68% 1)(,= 20.35 

1

1"'"' cus1os (cocllianza (confianza .1)1)%) 
w¡mciltlr.t( próxtma ó 95%) 

r .. o.osn 
,.c~r·;~¡¡;·~¡ó~ ...... 65% ....... ~~-.~~-~~6:~~:;T"64% ... 1~~-;~~~ii::; .. , ....... = .................................... .. 

Ctt¡mcidmlt 1 Novos 1 - 1 - 1 68% ,x', = 11.02 
t/( produclos (confianza -95%) 

¡••n;;·~di~~o~ootoooo•••ooooooonooo .. oou oooooooooou ooooouooooloouoooouou•••uoooooooooouoooouooo•••••••••••••••••ouoo<l••••ooooouooooooooououo oooo 

mercado 

~.·~~:~ii~~- ........ = ....... ¡ ........... = ............ '"46%'"¡;=~~~:~¡::;:~ .................................................... . 
::~:~r.~~~i~J.: ~===~=::::· ::::::::::::::::::::::::::: :::§~~::: :::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::=:::· 
Segmcnlo l . - - 70% 

intW\'4tCitÍII 

máis 
mnovador:u 

DímeruitÍtl 1 llloi - l - -l 15% t ;(,'" 11,51 
tltt ~IIIJirrstt •• .J?':!tU.~!!~.~ ... ·~····-·-'""' ........................................ .............................................. .. !.':~.~~.')~.;.?.~.~)_ .. {¡~;;;~i"' ............................... :::: ......................... _., ............................. ~~: ................................... . 
FONTE: Elaboración propia do equipo de investigación. 

Coñecida a opinión que da universidade teñen as Pemes galegas, concluiremos 
por recomendar unhas liñas de acción que, dende o lado académico, contribuirían a 
facilita-lo achegamento de ámbolos dous axentes: 

• Cando só o 20% das Pemes coñece as actividades que cara a elas dirixe a univer
sidade, é evidente que algo na política de difusión universitaria está fallando. 
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Polo tanto, sería necesario corrixir esa política e faceta chegar tamén a aqueJas 
empresas de menor tamaño. 

• Son as compañías con maior apertura ó exterior, con maior disposición a capa
citarse e as máis innovadoras, as que recoñecen o labor formativo da universida
de e desexarían recibí-lo seu apoio técnico. Polo tanto, as empresas que presen
ten estas características constituirían un primeiro campo de actuación, onde a 
filosofía e os proxectos de cooperación serían facilmente absorbidos. 

• No lado contrario, sitúanse as compañías menos innovadoras, máis pechadas ó 
exterior e menos dispostas a capacitarse. Estas circunstancias fan que precisen 
en menor medida do apoio universitario. Agora ben, cabe preguntarse se son es
tes trazos os que motivan que as empresas non precisen do labor formativo da 
universidade ou, pola contm, se é a falta deste apoio académico o que provoca, 
en parte, eses trazos. 

Estes dous últimos puntos lévannos a intentar clasifica-lo conxunto de Pemes 
ou, o que é o mesmo, a nosa "clientela" potencial. Desta forma, poderemos levar a 
cabo distintas políticas de aproximación en función das características de cada 
segmento. 

Como se mostra na figura 6, podemos distinguir catro segmentos, o que nos 
permite realizar unha política diferenciada para cada un (cadro 5). 

100 

Coñccc os 
actividades que 
a univcrsid~dc: 
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Figura 6 
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FONTE: Elaboración propia do cqutpo de invcsligactón 
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Cadro S 

Scgmcn111l Características 1 '7o que 1/cccsila 
Q(lflifJ téCIIÍCII 

P111íticas de apm:rimacití11 

Empre.ftlf lO 100-.. recoñccc En consccuenc1n, Estas empresas non só consutúen os nasos clientes estrela se
( '1111/fiO 

(cr11/ 
( IU.5'k) 

n cap:~tid.1de dn unha porecntaxe nún que. aderna1s. son o naso mellar reclamo publicitario. 
univers.dade para moi elevada, o Polo tanto, debemos "agarimar" ::1 eses clientes, xa que ser.í a 
fonna-lo seu pcr· 90%, descxa reci- imaxe destas rel:~cións a chavc pam futums coopcmcións con 
sual. bir apoio técnico outr¡¡s empres¡¡s, 
O lOO~ co1iece d:1 uni\'ersidade Neste sentido, deberiamos simplificar ú máximo os tr.ínutes 
as a~th'1daLics que burocr.íticos csixidos para colaborar co:1 univcrsiLiade. Scrfn 
a univcrs1dadc d1 · neccsano realizar un scguimcnto Llas rel;~c1óns con esas cm-
rixc ~¡¡ra ás l'c· presas, lO obxecto de e\'llól·ln pcrd¡¡ de dientes e preguntamos 
mes. qué su~ede con ese 10% que non descxa recihi-lo apoio tC::cni· 

co da universid:~de. 
E,;;¡;;~:f;;_~ lo"i'cio%~ re·::<;~~~'é· E;;··-~~~~~·::·.;·~~~r~·: ·8·¡;·~~~;;¡·¡;r;;;~~-cüali·ri~:i;~~ias·~~;;;~··::a;·~·¡;;;·;r;iJ~-.-~;·ti~~-~-;;~ 
L/11/lfJIJ 

arado 
(-17.6%} 

a cap:~cidade da o 70% dcstas em· un terreo propkio pam recibi-la cooperación da universid:~dc. 
1 univcrsitlade pam presa~ dcsexa re· O fcito de que recoñczan o labor fonnativo da universidadc 
forml lo scu pcr· llbir apoio técni· constitúc unha importante porta de acceso n este segmento de 
soal. co clientes. 
Pero o 100% des· Con este tipo de empresas habería que potencia-l;¡ poHtie;¡ de 
coñece :~s :~uivi· difusión, x:1 que o descoñecemento das activid:~dcs que a u ni· 
dadc$ que a uni· vcrs1d:1dc diríxc cam ás Pcmes p:~rcce se-lo principal estorbo 
versidade dirixe p:~ra cst:~blcccr lazos de col:~boración. 
C:lr:l ás l'cmcs. Unha propost:1 ncste sentido scrí:~ m:~nter abcrta unha oficin;¡ 

l

cunlm función e¡¡cJusJVa de ;¡sesomr ;¡queJas empresas que 
,que1mn tmball:~r coa univcrsid:~dc. ou :~queJes profesores que 

" ·-....... ...... ... - ........ ... ........... ... ............. ................ !.1.':_l~.t.\!.~\!~.P-~~.I!S!.Il.s.f!?r. ~.l!l.P.~~.:_I.~: .. ..................... -.. , . ......... - ... 
Em¡JrC.ftl.f O 1 OO'.V afirma Considerando A est:~s empresns dcnormnámolns c:~mpo árido, porque o tt:l· 
wm¡w que a univcrsida- conxunt;tmcntc bailo de :.pro¡¡i1nación que debcrí:1 re;~liz;¡.J;¡ umversid:~de re· 
timlo de non s:~tisf;¡i ;¡s estes dous últimos quirc un csforzo m:.ior que nos dous «.::1505 ;¡ntenores. 
(32.5%) súns nccesid:~t.les segmentos. o 34% Ncste tipo de empresas,;¡ diferencia do segmento campo esh!· 

de recursos hu· solicil;¡ :~poio tée- ril, as reticenci:~s a col:~borar lOa univcrsid:~dc residen. en 
manos. nico da universi- gmn parte, no dcscoñcccmento que existe verbo d.1s actlvJda· 
Esta cifm pode v1r dade (27 cmprc- des que est.J Llescnvolve 
explicada en p:~r- sas). fronte ú 66% Nestc caso. recomendamos, por un lat.lo, un acheg:~mento da 
te, porque o 100% rcst;¡ntc (53 cm· univcrsid:.dc á empresa, p:~m nn:~fizar cáles son as neccsida· 
desas empresas pres:~s) que non des de recursos humanos dcsta última, co fin de ndccu;~rse ;¡ 
Jfinn;¡ dcscoñccc- precis:1 des;¡ axu· cs;¡s csixcncias 
-las :~ctivid:~des da. E. por outro l:.do. h:~bcría que incidir nunha maior infonna-
univcrsitari:IS. ción c;~ra a esas cmpres;¡s, 

Na medid:~ en que houbcse un coñecemcnto mutuo cntrám
b¡¡J;¡s dú;~s inst1tucións. podían 1r c:~miJI:Indo c;¡m á empresas 

.................. ................................ ...... ·--·-·-··· ......... c:!!!!lP..'? .:_lE~~'!; ..... ...... ................................ .............. . ................. .. 
Emprc.w.r O 100% ;¡firma Estamos ante o segmento m:íis comprometido, uqucl:~s emprc· 
cam¡w que a univcrsida· $:15 que, aínd:1 que coñcccn ¡¡s actividades univcrsit:~nas , non 
c.wfril de non s:uisfai as considemn a ensinanz;¡ superior capaz de satisf:~ce -las súas 
(9.-1%) sú:~s nccesid:~des necesitladcs de pcrsoal e, en consccuenci:~, non precis:~n do 

de recursos hu- scu apoio técnico. 
manos; afnd:~ que lsto é un indicio de que;¡ univcrsidade non realiz:~ :~ctividadcs 
o 100% desas :~dccuad:IS clou non é capaz de informar con clarid:~de das l;!· 
cmpres:~s afirma rcf;¡s que re;¡Jiza. 
coñece-las activi- Este segmento. :.demais, é pcrigoso porque cmpres:1s situ:~das 
dadcs univcrsita· neutros terreas podcrian moverse ncsta d1rección (como suce-
rias . de ¡;o JO% de empresas terreo fértil ). lsto indic:~ría que o 

".rcn·it:io ¡w.r1·emla e tic tiiCIIt:ititr tí dieute" que m:~ntén a uni
vcrsidadc non estaría funcion:~ndo como dcbcra. 

FONTE: El:~boración propia do equipo de investig:~ción. 
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En calquera caso, a universidade debería manter maiores contactos co ámbito 
empresarial para saber qué se espera dela e adapta~los seus plans académicos ás 
necesidades do mundo real. Non hai que esquecer que a universidade é un órgano 
financiado pota sociedade e, neste sentido, debería prestar un servicio a aqueJes 
axentes que a están sostendo (Áivarez Corbacho, 1997). Recíprocamente, as em
presas deberían busca- lo apoio técnico da universidade e contribuír a proporcionar 
unha formación máis práctica ó seu persoal futuro. 
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