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O actual escenario de crise económica global, configúrase como unha oportunidade para a 
reflexión estratéxica sobre o futuro das nosas empresas e da nosa sociedade. Para facelo, resulta 
indispensable dotarse de ferramentas de análise da nosa realidade, para poder construír novas 
vías de desenvolvemento económico e social, e ó tempo pensar na implementación de estratexias 
de I+D+i capaces de posicionarnos no novo contexto.

A economía social en xeral, e as cooperativas en particular, non son alleas a ese escenario, e 
tamén se enfrontan á busca de novos espazos e novas formas de actuar na sociedade, sobre a 
base de estratexias colaborativas e de cooperación.

A principios do ano 2009, as cooperativas Intergal S. Coop. Galega e Cidadania Rede de 
Aplicacións Sociais S. Coop. Galega, xunto coa Federación de Cooperativas Sinerxia e a 
Unión Galega de Cooperativas de Traballo Asociado (UGACOTA), idean un ambicioso proxecto 
bianual, cuxo obxectivo central é coñecer o estado de situación de partida das cooperativas ao 
respecto da I+D+i e das ferramentas TICs, identificando as necesidades que poidan ser comúns 
e sexa viable atender coa adaptación de ferramentas existentes ou desenvolvemento outras. Así 
mesmo, facíase preciso testar os obstáculos que poden presentarse para a utilización destas novas 
ferramentas.
 
Para este proxecto, solicitouse unha axuda ó Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, no marco 
da Acción Estratéxica de telecomunicacións e Sociedade da Información, no Plan Avanza 2 
(subprograma Avanza I+D), que foi concedida en outubro do ano 2009.

Uns dos primeiros pasos do proxecto era coñecer de primeira man o estado no que se atopaba 
o uso das Tics e a I+D+i no seo do cooperativismo galego, de maneira que iso permitise orientar 
a definición dunha ferramenta integral. Para facelo, realizouse unha enquisa a unha mostra ampla 
e representativa do sector cooperativo galego, da que resultou o informe que agora publicamos.

Desde o grupo motor deste proxecto, consideramos unha prioridade difundir os resultados dese 
informe, non só como un elemento máis de visualización dun sector económico, o cooperativo, 
senón como unha achega relevante para que tanto o propio sector, como as administracións e os 
axentes implicados na I+D+i, tomen boa nota deles á hora de deseñar e por en marcha medidas 
concretas de actuación neste ámbito.

Para rematar, quixeramos agradecer á Subdirección Xeral de Cooperativas e Economía Social, 
dependente da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, o apoio para a edición 
deste informe.

Agardamos que a súa lectura teña a utilidade social coa que foi deseñado, ideado e realizado.
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1.1. Ficha técnica

Universo: Cooperativas anotadas no Rexistro Xeral de Cooperativas da Consellería de Traballo e 
Benestar da Xunta de Galicia. A efectos da realización deste traballo excluíronse as cooperativas 
de vivendas, as de segundo grao e as de crédito. O número total de cooperativas ascendía a 
1.010 cooperativas.

Mostra teórica: 300 entrevistas.

Mostra real: 283 entrevistas.

Tipo de mostra: Polietápica. Estratificada polo cruce de clase e provincia de residencia da 
cooperativa. No caso das cooperativas de traballo asociado e agrarias tamén se empregou 
para a distribución da mostra a variable relativa á actividade económica segundo CNAE-93. 
A selección das cooperativas foi realizada de xeito aleatorio, e a selección final dos individuos 
foi realizada de maneira intencional en función do seu maior coñecemento sobre o obxecto de 
estudo.

Erro da mostra: Para un nivel de confianza do 95,5% e baixo o suposto de máxima indeterminación 
(p=q=0,5) o erro estimado no cálculo dunha magnitude absoluta é do ± 5,94 sobre a hipótese 
dun sistema de muestreo aleatorio simple.

Afixación: Non proporcional polo que é preciso realizar unha ponderación da mostra para o 
análise dos datos.

Tipo de entrevista: Telefónica asistida por ordenador.

Traballo de campo: Realizouse do 27 de novembro ao 11 de decembro de 2009.

Supervisión e depuración: A supervisión do traballo de campo telefónico foi realizada de xeito 
presencial por persoal do equipo técnico de Cidadania. Unha vez finalizado o traballo de campo 
realizouse unha depuración informática corrixindo eventuais erros na gravación da información.

1.2. Universo e mostra.
Distribución das cooperativas segundo provincia e clase.

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total

Agraria 131 116 42 54 343

Consumo 11 0 0 4 15

Ensino 5 2 4 6 17

Explotación com. terra 19 9 8 4 40

Mar 5 0 0 13 18

Servizos 19 2 2 13 36

Traballo asociado 186 65 94 158 503

Transporte 13 12 1 12 38

Total 389 206 151 264 1.010
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As cooperativas de traballo asociado e agrarias representan o 83,8% do conxunto de cooperativas 
rexistradas, tendo unha importancia claramente menor os restantes tipos de cooperativas. Por todo 
iso, nun primeiro momento efectuouse un deseño da mostra que reflíctese as proporcións do 
universo de referencia.

Distribución da mostra teórica segundo provincia e clase.

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total

Agraria 39 33 12 16 100

Consumo 3 0 0 1 4

Ensino 1 1 1 2 5

Explotación com. terra 6 3 2 1 12

Mar 1 0 0 4 5

Servizos 6 1 1 4 12

Traballo asociado 57 21 28 46 152

Transporte 3 4 0 3 10

Total 116 63 44 77 300

A maiores como criterio suplementario introduciuse unha variable de segmentación complementaria 
nas cooperativas agrarias e de traballo asociado ao incluír a actividade económica para cada 
unha delas. En concreto, recolléronse as seguintes actividades:

Distribución da mostra teórica de cooperativas agrarias segundo actividade 
económica

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total

Actividades agrarias 36 29 10 15 90

Industrias manufactureiras 2 3 1 1 7

Comercio 1 1 1 0 3

Total 39 33 12 16 100

Nas cooperativas agrarias a diversidade de actividades é reducida. Das tres actividades a máis 
importante, como parece obvio, é a de actividades agrarias. Esta circunstancia provoca que 
concentre un maior número de unidades de mostra.
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Distribución da mostra teórica de cooperativas de traballo asociado segundo 
actividade económica

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total

Actividades agrarias 1 4 2 1 8

Pesca 2 1 0 1 4

Extraccións minerais 0 1 0 0 1

Industrias manufactureiras 24 4 9 13 50

Construción 5 1 4 6 16

Comercio 8 4 2 8 22

Hostalería 0 1 0 2 3

Transporte 1 1 1 2 5

Actividades inmobiliarias, informáticas 
e outras actividades 3 0 5 4 12

Ensino 7 2 1 4 14

Actividades sanitarias 3 1 3 2 9

Actividades de servizo á comunidade 3 1 1 3 8

Total 57 21 28 46 152

As actividades de industrias manufactureiras e as vinculadas ao comercio son as que teñen un 
maior peso na mostra de cooperativas de traballo asociado, o que reflicte os valores relativos do 
universo de referencia. A continuación, sitúanse as de construción, ensino e actividades inmobilia-
rias, informáticas e outras actividades.

As categorías da actividade económica son unha agregación das actividades da nomenclatura 
CNAE93 a dous díxitos existentes nas cooperativas. En concreto as equivalencias establecidas 
son as seguintes:

Distribución das actividades económicas segundo nomenclatura CNAE-93.

Actividade CNAE 93 
(2 díxitos)

Actividades agrarias 01,02

Pesca 05

Extracción de minerais 12,14

Industrias manufactureiras 15-37

Construción 45

Comercio 50-52

Hostalería 55

Transportes 60-64

Servizos financeiros 65

Actividades inmobiliarias, informáticas e outras 
actividades empresariais 70-74

Ensino 80

Actividades sanitarias 85

Actividades de servizos á comunidade 91-93

Traballo doméstico 95
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As entrevistas realizadas finalmente ascenderon a 283, o que se sitúa lixeiramente por baixo do 
obxectivo proposto (300 entrevistas). O principal desaxuste prodúcese entre as cooperativas de 
traballo asociado onde se realizaron 141 entrevistas fronte ás 150 previstas.

Distribución da mostra real segundo provincia e clase da cooperativa.

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total

Agraria 38 32 12 15 97

Consumo 3 0 0 1 4

Ensino 1 1 1 2 5

Explotación com. terra 4 2 1 1 8

Mar 1 0 0 4 5

Servizos 6 1 1 4 12

Traballo asociado 61 15 20 45 141

Transporte 6 1 0 4 11

Total 120 52 35 76 283

Dado que a mostra finalmente realizada non segue unha distribución proporcional segundo a 
provincia e a clase é preciso ponderar a mostra para que reflicta a escala as características do 
universo de referencia.

Os coeficientes de ponderación da mostra son os seguintes:

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Agraria 0,974 1,031 1,000 1,000

Consumo 1,000 - - 1,000

Ensino 1,000 1,000 1,000 1,000

Explotación com. terra 1,250 1,500 2,000 1,000

Mar 1,000 - - 1,000

Servizos 0,833 1,000 1,000 1,000

Traballo asociado 0,852 1,200 1,300 0,978

Transporte 0,667 3,000 - 0,750

 

1.3. Incidencias do traballo de campo
Dado que o traballo de campo foi realizado de maneira telefónica, un dos primeiros pasos 
efectuados foi actualizar o Directorio de Cooperativas para recabar un maior número de teléfonos 
debido a que inicialmente só se dispuña de 360 teléfonos. Unha vez comprobados os directorios 
telefónicos dispoñibles actualizouse a base ata alcanzar os 720 teléfonos.
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Distribución das cooperativas con teléfono segundo provincia e clase.

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total

Agraria 78 69 27 37 211

Consumo 8 0 0 3 11

Ensino 5 2 4 6 17

Explotación com. terra 11 7 5 4 27

Mar 4 0 0 9 13

Servizos 17 2 2 12 33

Traballo asociado 151 48 54 122 375

Transporte 12 9 1 11 33

Total 286 137 93 204 720

Se tomamos como referencia o número de cooperativas que figuran no Directorio e o comparamos 
co número das que dispoñen de teléfono vemos que as taxas de cobertura máis amplas prodúcense 
nas cooperativas de ensino, servizos e transporte, mentres que están por baixo da media (71,3%), 
as cooperativas agrarias e as de explotación comunitaria da terra. Non obstante, e a pesar deste 
nesgo, o número de cooperativas con teléfono é suficientemente amplo para poder realizar o 
traballo de campo telefónico.

Taxa de cobertura telefónica das cooperativas.

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total

Agraria 59,5 59,5 64,3 68,5 61,5

Consumo 72,7 0,0 0,0 75,0 73,3

Ensino 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Explotación com. terra 57,9 77,8 62,5 100,0 67,5

Mar 80,0 0,0 0,0 69,2 72,2

Servizos 89,5 100,0 100,0 92,3 91,7

Traballo asociado 81,2 73,8 57,4 77,2 74,6

Transporte 92,3 75,0 100,0 91,7 86,8

Total 73,5 66,5 61,6 77,3 71,3

As entrevistas realizadas representan un 39,3% dos contactos telefónicos realizados nas 
cooperativas. Un 16,9% non quixo realizar a entrevista, mentres que un 15,8% non foi entrevistado 
porque estaba dentro das cotas de clase e provincia que foron cubertas durante a realización 
da enquisa. Por outra banda, aínda que non houbo constancia documental, un 10,8% das 
cooperativas contactadas sinalaron que xa deixaran de existir ou que non realizaban ningún tipo 
de actividade. O resto de incidencias teñen unha presenza menor, representando en conxunto o 
17,2%.
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Principais incidencias do traballo de campo.

Base: Cooperativas con teléfono (720)
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1.4. Cuestionario.

As asociacións de cooperativas Sinerxia e Ugacota e as cooperativas Cidadania e Intergal estamos 
levando adiante unha iniciativa para mellorar o uso e implantación de ferramentas innovadoras 
dentro do ámbito da xestión nas cooperativas de traballo asociado e outras PEMES de carácter 
asociativo de Galicia. Esta iniciativa contempla unha primeira fase de diagnose sobre a situación 
de partida das cooperativas e outras entidades. Nunha segunda fase se deseñaran as ferramentas 
en función das necesidades expostas na diagnose, para posteriormente contrastar coas entidades 
participantes as ferramentas deseñadas. Para realizar a diagnóse é necesario contar coas opinións 
e valoración das cooperativas, polo que solicitamos a súa colaboración para contestar unha serie 
de preguntas relativas ao uso das novas tecnoloxías na súa cooperativa. Garantizámoslle a 
absoluta confidencialidade das respostas que nos facilite, cumprindo escrupulosamente a lei de 
protección de datos de carácter persoal 15/1999 de 13 de decembro.
 

A. Descrición.
Nome da cooperativa ou entidade:

Actividade principal (CNAE): 

Localidade:

Provincia:

Teléfono: 

Clase: 

1. Podería sinalarme cal é o seu posto na empresa:

Xerente.
Responsable de informática.
Presidente
Outros (Especificar)

2. Cal foi aproximadamente a facturación total (IVE incluído) da súa empresa no ano 2008?

3. E sabería dicirme aproximadamente cantas facturas emitiu no ano 2008?

4. Podería sinalarme, cantos socios e persoas traballadoras (incluíndo socios/as) ten a súa cooperativa na 
actualidade?

Socios/as
Persoas traballadoras

 

5. Cantos centros de traballo, oficinas ou delegacións ten a súa cooperativa (incluír o centro ao que se 
está chamando)?

6. E cantas persoas (incluíndo socios e traballadores) traballan nesas oficinas ou delegacións?
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B. Recursos e avaliación
7. Con cales dos seguintes medios conta a súa cooperativa. E cantos ten? SI A RESPOSTA AO ITEM 
DE CONEXIÓN A INTERNET É NEGATIVA PASAR A P12. SE A RESPOSTA E NEGATIVA PARA OS TRES 
PRIMEIROS ITEMS PASAR A P13.

                      Si        Non           Cantidade
Ordenadores de usuario (PC).
Servidores.
Terminais remotos
Scanner.
Impresoras.
Modem, Router, WIFI (Conexión a internet).
Lector de tarxetas.
Lector código de barras.
Liña ADSL.
Liña RDSI.
Outro tipo de redes de comunicación (especificar)
Acceso remoto aos datos Non
Antivirus e seguridade Non
PDA´s
Telefonía fixa
Telefonía móbil

             

8. Do total de ordenadores de usuario disponibles cantos teñen conexión a internet?

9. Ten dificultades coas súas conexións a internet?
Si
Non Pasar a P.11
Ns/Nc Pasar a P.11

10. De ter dificultades, de que tipo son (resposta múltiple):
Prezo
Baixa calidade na transmisión de información
Fallos de accesibilidade
Servizo deficiente do operador
Outras (Especificar)

11. Dos seguintes problemas de seguridade informática, sináleme cales se produciron na súa cooperativa 
no último ano:

                                 Si        Non     
Virus, troianos.
Spam, correo non desexado
Perdas de información
Caducidade de aplicacións
Suplantación de identidade
Problemas de pagamento por internet
Accesos físicos non permitidos a ordenadores
Outros (Especificar)
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12. Podería sinalarme que sistemas operativos empregan nos seus ordenadores (resposta múltiple?
Windows (2003, XP, Vista, 7)
Unix (Linux, Solaris)
Outros (Especificar)

13. A súa cooperativa conta con páxina web?
Si
Non Pasar a P.16

             

13.1. De ter páxina web, indicar o nome da mesma:

14. E ten dominio propio onde aloxar a súa web ou outros servizos?
Si
Non

15.  Indique os servizos dispoñibles na súa páxina web? (resposta múltiple) ( Pasar a P.17)

Presentación da cooperativa
Acceso a catálogos de produtos ou listas de prezos
Posibilidade de personalizar ou deseñar os produtos por parte dos clientes
Realización de pedidos ou reservas on line
Pagos on line
Personalización da páxina web para usuarios habituais
Anuncios de ofertas de traballo ou recepción de solicitudes de traballo on line

16.  En caso de non tela, por qué non ten páxina web a súa cooperativa (resposta múltiple)?
Non é útil para a empresa.
Descoñece a tecnoloxía.
Non é rentable/resulta cara.
Non é segura.
Outras (Especificar)

17. Cal son os medios que emprega habitualmentre para comunicarse cos seus clientes ou proveedores 
(Sinalar un máximo de dúas respostas)?

Personal
Teléfono
Correo electrónico 
Chat
Comunidade virtuais
Outras (Especificar)
Ns/Nc

18. En todo caso, cal é o seu nivel de confianza en internet para mellorar a imaxe e alcance comercial da 
empresa?

Moita confianza
Bastante confianza
Pouca confianza
Ningunha confianza
Ns/Nc
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19. Co obxectivo de mellorar a xestión da súa cooperativa e sempre e cando se cumprise cuns niveis mínimos 
de seguridade, estarían dispostos a facilitar unha copia dos datos e información da súa cooperativa para 
ser aloxado nun servidor externo conectado a internet?

Si Pasar a P.21
Non
Ns/Nc Pasar a P.21

20. Por qué non?
(Anotar literalmente)

21. Ten desenvolto proxectos TIC ou de I+D na súa cooperativa nos dous últimos anos (Introdución de 
tecnoloxías da información e a comunicación novas ou actualizadas ou o cambio na utilización de tecnoloxías 
existentes. Por exemplo: un sitio web novo ou reestruturado, novas aplicacións ou reacondicionamento das 
existentes, adquisición de novo hardware, introdución de intranet ou sistemas de intercambio automático de 
datos entre outros moitos)?

Si
Non Pasar a P.24
Ns/Nc Pasar a P.24

22. Indique o grao de impacto destes proxectos TIC nos seguintes aspectos:

                         Mínima-        Moderada        Significativa       Ns/Nc
                               Ningunha

Reorganización e simplificacion das rútinas de traballo
Maior disponibilidade de recursos
Maiores ganancias para a cooperativa
Desenvolvemento de novos produtos e/ou servizos

  

23. Podería indicar como financiou –total ou parcialmente- as inversións realizadas en proxectos TIC nos 
dous últimos anos: (resposta múltiple)

Financiación propia/recursos propios
Financiación a través de entidades bancarias/financeiras
Financiación a través de subvencións ou créditos públicos
Financiación a través de entidades bancarias e públicas
Financiación a través doutras entidades
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C. Xestión informática.

24. Cales das seguintes actividades realizan na súa cooperativa? SE AS RESPOSTAS AOS DIFERENTES 
ITEMS SON NON PASAR A P26.
                                Si                Non          Ns/Nc

FUNCIÓNS MÍNIMAS
Labores de ofimática
Comunicación a través de correo electrónico
Navegación por internet
OUTRAS FUNCIÓNS
Tramitación de pedidos a proveedores
Tramitación de facturas
Recepción de pedidos de clientes
Envío ou recepción de información sobre produtos
Envío ou recepción de documentación sobre transporte, envíos ou entregas
Xestión con entidades bancarias
Xestións coa Administración Pública
Seguimento do produto (trazabilidade e marcaxe)
Xestión de axenda contactos
Contabilidade
Xestión de recursos físicos
Xestión de almacén
Xestión de nominas
Seguimento de productividade
Seguimento da produción
Obtención de información sobre mercados
Explotación de información

25. Cales das seguintes actividades ten externalizadas e con cales conta con aplicacións informáticas para a 
súa realización?

                                 Externalización   Aplicacións
Tramitación de pedidos a proveedores
Tramitación de facturas
Recepción de pedidos de clientes
Envío ou recepción de información sobre produtos
Envío ou recepción de documentación sobre transporte, envíos ou entregas
Xestión con entidades bancarias
Xestións coa Administración Pública
Seguimento do produto (trazabilidade e marcaxe)
Xestión de axenda contactos
Contabilidade
Xestión de recursos físicos
Xestión de almacén
Xestión de nominas
Seguimento de productividade
Seguimento da produción
Obtención de información sobre mercados
Explotación de información
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26. Podería sinalarme o seu grao de interese en contar con aplicacións que realizasen estas actividades:

          Moi         Bastante       Pouco         Nada          Non         Ns/Nc
               interesado   interesado   interesado    interesado     procede

Tramitación de pedidos a proveedores
Tramitación de facturas
Recepción de pedidos de clientes
Envío ou recepción de información sobre produtos
Envío ou recepción de documentación sobre transporte, 
Xestión con entidades bancarias
Xestións coa Administración Pública
Seguimento do produto (trazabilidade e marcaxe)
Xestión de axenda contactos
Contabilidade
Xestión de recursos físicos
Xestión de almacén
Xestión de nominas
Seguimento de productividade
Seguimento da produción
Obtención de información sobre mercados
Explotación de información

           
27. Gustaríalle contar cunha ferramenta informática que recollese as aplicacións para a xestión que acaba 
de enumerarme?

Si Pasar a P.29
Non
Ns/Nc Pasar a P.29

28. Podería sinalarme as razóns do seu escaso interese (resposta múltiple):
Non é relevante para o negocio.
Falta de experiencia dentro da empresa para implementar estes sistemas.
O beneficio da inversión é incerto ou demasiado baixo
Falta de software axeitado ás características da empresa.
Dificultade para acordar un sistema de transmisión estándar cos socios, clientes e/ou proveedores.
Incertidume sobre o marco legal no que se realiza no que se realiza o intercambio de información.
Outras (especificar).
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D. Formación
29. Externalizan o mantemento informático da empresa?

Si, totalmente
Si, parcialmente
Non
Ns/Nc

30. Teñen algunha persoa ou persoas encargadas das actividades informáticas da cooperativa?
Si
Non Pasar a P.33
Ns/Nc Pasar a P.33

31. E a persoa responsable ten algunha titulación relacionada coa informática? (En caso de ser varias 
persoas,  recoller a información para a que teña un maior grao de responsabilidade)

Si
Non Pasar a P.33
Ns/Nc Pasar a P.33

32. Podería sinalarme que tipo de titulación ten a persoa encargada?

33. En función das seguintes actividades cal é o número de persoas traballadoras (incluíndo socias e non 
socias)?

Actividades de xestión
Resto de actividades

34. No último ano, recibiu formación ou asesoramento sobre informática o seguinte persoal:

                      Si              Non      
Actividades de xestión Pasar a P.36
Resto de actividades Pasar a P.36

35. E formación ou asesoramento sobre aplicacións e/ou utilidades de xestión?:

                      Si              Non      
Actividades de xestión
Resto de actividades

36. Podería sinalarme o grao de coñecemento medio do persoal encargado da xestión e o resto de 
traballadores/socios sobre as seguintes ámbitos informáticos, empregando unha escala de 0 a 10, onde 0 
é nulo coñecemento e 10 máximo coñecemento:

Actividades de xestión
Resto de actividades

Entorno informatico 
(sistemas operativos, 

manexo de hardware)
Correo electrónico e 

internet Ofimática

Aplicacións de xestión 
(contabilidade, intercambio 

automatizado de 
información...)
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37. Estarían interesados en participar na fase de contraste das ferramentas informáticas deseñadas (Poñeranse 
a disposición dos participantes unha proba das utilidades das ferramentas informáticas para que poidan ser 
probadas e valoradas)?

Si
Non Finalizar entrevista

38. De contestar afirmativamente, podería facilitarme a seguinte información:

Nome da persoa de contacto:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

Moitas grazas pola súa colaboración
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VARIABLES DE 
CLASIFICACIÓN
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Gráfica 1: Clase de cooperativa. En porcentaxe. Ano 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

O 49,5% das cooperativas entrevistadas son de traballo asociado, en tanto que un 34,3% son 
agrarias. O resto de cooperativas teñen un peso marxinal no conxunto da mostra. Ao longo do 
informe realizarase cruces dos indicadores en función desta variable, polo que se optará por 
simplificar esta distribución agregando do seguinte xeito:

• Cooperativas de traballo asociado e de ensino (51,3%).
• Cooperativas agrarias, explotación comunitaria da terra e mar (40%).
• Outras cooperativas (servizos, consumidores e transportes)(8,7%).

Desta maneira, ao minorar o número de categorías aumentamos o número de unidades de mostra 
de cada unha delas, o que redundan nunha mellora da súa significatividade estatística.

Gráfica 2: Actividades económicas das cooperativas. En porcentaxe. Ano 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

A actividade cunha maior presenza nas cooperativas é a agraria, 39,1%, en tanto que a de 
industrias manufactureiras, 16,9%, a de ensino, 9,2% e a de comercio 9,0% sitúanse a notable 
distancia. Tal e como sucedía coa clase ao longo do informe vaise empregar esta variable 
para segmentar a información dos distintos indicadores. A efectos de simplificar esta análise 
vanse establecer cinco categorías en función da súa afinidade produtiva segundo a nomenclatura 
CNAE93:
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• Actividades agrarias, pesca e actividades extractivas (43,1%).
• Industrias manufactureiras (16,9%).
• Construción (4,7%).
• Comercio, hostalería, actividades inmobiliarias e transporte (19,7%).
• Ensino, actividades sanitarias, actividades de servizos á comunidade (15,6%).

Gráfica 3: Posto na empresa. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

A selección das persoas a entrevistar era intencional, é dicir, preguntábase pola persoa da 
cooperativa que tiña un maior coñecemento sobre os equipamentos informáticos da cooperativa. 
Nun 42,4% dos casos esta persoa tiña o cargo de xerente, mentres que un 17,7% eran presidentes 
e un 16,2% administrativos. O resto de categorías teñen menor importancia, e en ningún caso 
superan o 10%.

Gráfica 4: Facturación total da empresa. En porcentaxe. 2008.

Base: Total de cooperativas (283).

Unha parte importante das cooperativas entrevistadas, 42,2%, negouse a facilitar o volume de 
facturación da cooperativa para o ano 2008. En tanto que entre o 57,8% restante predominan as 
cooperativas que facturaron entre 100.001€ e 1.000.000€ (23%), seguidas polas que facturaron 
máis desa cantidade.
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Táboa 1: Facturación media segundo clase, actividade económica, provincia e 
intervalo de persoas traballadoras.

A Coruña Facturación

Clase agregada

Agrarias, Mar, Explotación da terra 4.020.242

Traballo asociado, Ensino 740.300

Outras clases 3.731.542

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act.extractivas 3.411.521

Industrias manufacteiras 2.097.449

Construción 1.481.937

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 1.779.010

Ensino, Sanidade, Servizos á comunidade 461.398

Provincia

A Coruña 3.057.827

Lugo 3237937

Ourense 1.387.315

Pontevedra 1.599147

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 1.191.930

De 6 a 10 1.244.736

De 11 a 50 4.062.963

De 51 a 250 17.868.670

Media global 2.469.404

Base: Total de cooperativas.

A media de facturación das cooperativas sitúase nos 2.469.404€. Esta cantidade é máis alta 
entre as cooperativas agrarias, as da explotación comunitaria da terra e as de pesca, mentres que 
é notablemente máis baixa para as de traballo asociado ou ensino.

As cooperativas que se dedican a actividades agrarias ou de pesca teñen un maior volume de 
facturación, seguidas polas que se dedican ás industrias manufactureiras. Ademais, as cooperativas 
asentadas nas provincias de Lugo e A Coruña teñen un maior volume de facturación, unha 
variable que tamén aumenta en función do maior número de persoas que se atopen traballando 
na cooperativa.

Gráfica 5: Intervalos de facturas. En porcentaxe. 2008.

Base: Total de cooperativas (283).
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Ao igual que sucedía coa facturación unha porcentaxe importante das cooperativas non facilita 
o número de facturas emitidas no ano 2008 (40,2%). Non obstante, a porcentaxe máis alta 
das que si contestan se sitúan no intervalo que vai de 51 a 1.000 facturas (23,6%), mentres que 
as cooperativas que emiten facturas por riba e por baixo desta cantidade acadan porcentaxes 
idénticas do 18,1%.

Táboa 2: Media de facturas segundo clase, actividade económica, intervalos de 
facturación e intervalos de persoas traballadoras.

Número 
facturas

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 7.302

Traballo asociado, Ensino 822

Outras clases 1.315

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act.extractivas 6.670

Industrias manufacteiras 1.006

Construción 97

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 1.155

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á comuni-
dade 288

Intervalos de facturación

De 1 a 100.000 394

De 100.001 a 1.000.000 676

Máis de 1.000.000 11.399

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 1.206

De 6 a 10 1.577

De 11 a 50 10.359

De 51 a 250 11.905

Media global 3.516

Base: Total de cooperativas.

A media de facturas emitidas polas cooperativas en 2008 ascendeu a 3.516. Por riba desta 
media sitúanse claramente as cooperativas agrarias, e por baixo as de traballo asociado e outras 
clases.

Dado que a actividade principal das cooperativas agrarias é a agrícola é lóxico que nesta tipo 
de actividade haxa un maior número de facturas que no resto de actividades económicas. En 
cambio, nas cooperativas que se sitúan na construción e no ensino, servizos á comunidade e as 
actividades sanitarias o volume emitido de facturas é claramente menor.

Por outra parte, a medida que se incrementan o número de socios e o volume de facturación 
tende a incrementarse o número de facturas emitidas, se ben aumenta dunha maneira moito máis 
acusada nos tramos altos destas dúas variables.
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Gráfica 6: Intervalos de socios. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

O 58,4% das cooperativas entrevistadas teñen menos de 11 socios. Un 18,7% teñen entre 11 e 
50 socios mentres que un 22,5% ten máis de 50 socios.

Táboa 3: Medias de socios segundo clase, actividade económica, provincia, 
intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras.

Número 
facturas

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 173

Traballo asociado, Ensino 9

Outras clases 413

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act. extractivas 146

Industrias manufacteiras 45

Construción 29

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 180

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á 
comunidade 9

Provincia

A Coruña 197

Lugo 61

Ourense 40

Pontevedra 56

Intervalos de facturación

De 1 a 100.000 27

De 100.001 a 1.000.000 52

Máis de 1.000.000 328

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 45

De 6 a 10 86

De 11 a 50 210

De 51 a 250 603

Media global 109

Base: Total de cooperativas.
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A media de socios das cooperativas sitúase nos 109. Atendendo ás clases de cooperativas, 
son as de que se sitúan na categoría de “outras” as que teñen unha maior media de socios, 
condicionado sobre todo polo gran número de socios que teñen as cooperativas de consumo. Por 
outra parte, a media de socios das cooperativas agrarias sitúase claramente por riba da media 
das de traballo asociado e ensino.

As cooperativas adicadas a actividades de comercio e do sector primario son as que teñen un 
maior número de socios, mentres que descende notablemente para as que realizan actividades 
na construción e no ensino.

Por outra banda, hai unha relación directamente proporcional entre o número de socios e os 
intervalos de facturación e persoas traballadoras.

Gráfica 7: Intervalos de centros de traballo. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

Oito de cada dez cooperativas contan cun único centro de traballo, mentres que un 10,4% ten 
de dous a tres centros de traballo.

Táboa 4: Medias de centros de traballo segundo intervalos de facturación e 
intervalos de persoas traballadoras.

Centros de traballo

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 1,2

De 100.001 a 1.000.000 1,2

Máis de 1.000.000 1,9

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 1,1

De 6 a 10 1,3

De 11 a 50 1,7

De 51 a 250 2,8

Media global 1,3

Base: Total de cooperativa.

A media de centros de traballo para o conxunto de cooperativas sitúase en 1,3. As únicas 
variables que introducen diferenzas significativas son as relacionadas coa facturación o o número 
de persoas traballadoras. Como parece obvio, a maior intervalo de facturación e maior número 
de persoas traballando aumenta a media de centros de traballo da cooperativa.
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Gráfica 8: Intervalos de persoas traballadoras. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

Case a metade das cooperativas teñen entre 1 e 5 persoas traballando, o que inclúe tanto 
a persoas contratadas como a socios que estean desenvolvendo actividade nas cooperativas. 
O 26,2% ten de 6 a 10 persoas traballando, en tanto que un 24,9% ten máis de 10 persoas 
traballadoras.

Táboa 5: Medias de persoas traballadoras segundo clase, actividade económica 
e intervalos de facturación.

Número persoas 
traballadoras

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 9

Traballo asociado, ensino 13

Outras clases 23

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act. extractivas 9

Industrias manufacteiras 13

Construción 30

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 14

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á comuni-
dade 13

Intervalos de facturación

De 1 a 100.000 4

De 100.001 a 1.000.000 7

Máis de 1.000.000 26

Media global 12

Base: Total de cooperativas.

A media de persoas traballadoras nas cooperativas sitúase en 12. As variables que máis inflúen 
á hora de introducir variacións neste número son a clase, a actividade económica e os intervalos 
de facturación. Así as cooperativas que se engloban noutras clases é maior a media de persoas 
traballadoras, mentres que nas de traballo asociado tamén é maior que nas agrarias.

En función da actividade económica, as que se dedican a actividades de construción teñen 
claramente unha media maior, sendo menor nas que se dedican a actividades agrarias.
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Tal e como sucedía con outras variables, a medida que aumenta o volume de facturación se 
incrementa o volume de persoas traballadoras, cun aumento moi notable entre as que facturan 
máis de 1.000.000€.

Despois da análise estatística das variables de clasificación e tras realizar probas a través do 
estatístico chi-cadrado, optouse por elixir as seguintes variables para efectuar os cruces cos 
diferentes indicadores do cuestionario:

• Clase agregada.
• Actividade económica agregada.
• Provincia.
• Intervalos de facturación.
• Intervalos de persoas traballadoras.

Nas variables de intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras non se recollerá 
a categoría de “non sabe/non contesta” dado o seu escaso carácter explicativo. Ademais, para 
a segunda variable non se recollerá a categoría de “ningunha” dado a súa baixa asignación de 
casos, o que lle resta calquera tipo de significación estatística.

Ao longo do informe seleccionarase dentro destas variables as que se considere máis significativas 
tanto desde o punto de vista estatístico como explicativo. Deste xeito aforrarase ás persoas 
interesadas a lectura de información irrelevante para analizar os factores que inflúen máis 
decisivamente no comportamento das cooperativas en relación ao obxecto da presente enquisa.
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Gráfica 9: Dispoñibilidade de medios na cooperativa. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

Os ordenadores de usuario, as impresoras, a telefonía fixa, a conexión a internet, os antivirus, 
a telefonía móbil, a liña adsl e o scanner son os principais equipamentos relacionados coas 
tecnoloxías da información e comunicación (TIC´s) que teñen as cooperativas. Se ben hai unha 
graduación dos mesmos, dado para os tres primeiros elementos a porcentaxe de cooperativas é 
maior do 75%, mentres que para os restantes elementos descende por baixo desta porcentaxe.

Un 48% das cooperativas conta con servidores, mentres que un 23,2% conta con lectores de 
tarxetas. Como se pode observar, o resto de elementos (PDA´s, Liña RDSI, acceso remoto a 
datos, lector de código de barras, terminais remotos ou outro tipo de redes) teñen unha presenza 
minoritaria no conxunto das cooperativas, ao non superar en ningún caso o 20%.
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Táboa 6: Dispoñibilidade de ordenadores de usuario, impresoras, telefonía fixa e conexión 
a internet segundo actividade económica, intervalos de facturación e intervalos de persoas 
traballadoras.

Ordenadores 
de usuario Impresoras Telefonía fixa Conexión a 

internet

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, act. 
extractivas 81,6% 78,1% 73,2% 63,8%

Industrias manufacteiras 59,3% 60,0% 69,9% 49,5%

Construción 83,0% 83,0% 75,7% 75,7%

Comercio, Hostalería, Inmob., 
Transporte 89,0% 89,0% 85,1% 84,9%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. 
Servicios á comunidade 94,0% 91,8% 80,8% 82,8%

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 62,0% 55,5% 48,5% 44,0%

De 100.001 a 1.000.000 96,9% 93,5% 93,9% 84,4%

Máis de 1.000.000 100,0% 100,0% 94,5% 89,1%

Intervalos 
persoas 
traballadoras

De 1 a 5 78,1% 77,5% 70,0% 60,2%

De 6 a 10 83,0% 78,9% 81,6% 75,3%

De 11 a 50 89,6% 88,0% 87,7% 81,4%

De 51 a 250 88,4% 88,4% 76,5% 88,4%

Base: Total de cooperativas.

Táboa 7: Dispoñibilidade de antivirus, telefonía móbil, liña ADSL e scanner segundo actividade 
económica, intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras.

Antivirus e 
seguridade

Telefonía 
móbil Liña ADSL Scanner

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, act. 
extractivas 66,6% 62,0% 55,8% 59,1%

Industrias manufacteiras 49,9% 49,3% 49,9% 46,1%

Construción 65,9% 83,0% 75,7% 59,6%

Comercio, Hostalería, Inmob., 
Transporte 74,8% 76,0% 74,5% 66,8%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. 
Servicios á comunidade 86,6% 79,0% 76,7% 82,7%

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 39,7% 41,3% 26,3% 42,6%

De 100.001 a 1.000.000 83,4% 84,4% 74,9% 71,4%

Máis de 1.000.000 89,2% 84,4% 87,6% 87,9%

Intervalos 
persoas 
traballadoras

De 1 a 5 61,1% 61,3% 52,4% 57,1%

De 6 a 10 72,7% 71,6% 68,7% 59,6%

De 11 a 50 79,8% 73,9% 76,8% 75,0%

De 51 a 250 88,4% 88,4% 88,4% 88,4%

Base: Total de cooperativas.
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As variables que teñen unha maior incidencia na existencia de equipamentos TIC´s son a actividade 
económica da cooperativa, o nivel de facturación e o número de persoas traballadoras.

As cooperativas que se dedican a actividades relacionadas co ensino, actividades sanitarias ou a 
actividades de servizos á comunidade, así como as de comercio, hostalería e/ou transporte din ter 
máis equipamentos que as que se dedican a actividades agrarias ou a industrias manufactureiras. 
Nun punto intermedio sitúase as cooperativas quer realizan actividades da construción, dado 
que se sitúan nun punto intermedio e incluso no tocante á telefonía móbil sitúanse por riba das 
primeiras.

Por outra banda, a medida que aumenta o nivel de facturación e o número de persoas traballadoras 
aumenta a porcentaxe de empresas que din contar con algún dos equipamentos sinalados 
(ordenador de usuario, impresoras, telefonía fixa, conexión a internet, antivirus e seguridade, 
telefonía móbil, liña ADSL, scanner e servidores).

Gráfica 10: Media de equipamentos principais nas cooperativas. Unidades. 
2009.

Base: Cooperativas que contan con equipamentos.  

O número medio de ordenadores de usuario ascendeu a 7,3 para o conxunto das cooperativas 
que contan con este equipamento, a continuación aparecen os teléfonos móbiles (6,0). A media 
de teléfonos fixos dispoñibles ascendeu a 3,2 e o de impresoras a 3,2. A media de scanner e 
servidores e notablemente máis reducida, 1,4.

Gráfica 11: Porcentaxe de ordenadores con conexión a internet. En porcentaxe. 
2009

Base: Ordenadores das cooperativas que teñen conexión a internet (205).
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O 82,7% dos ordenadores de usuarios das cooperativas teñen conexión a internet, mentres que 
tan só un 17,3% non a teñen.

Táboa 8: Porcentaxe de ordenadores con conexión a Internet segundo clase, 
actividade económica e intervalos de facturación.
 

Porcentaxe

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 76,7

Traballo asociado, ensino 85,2

Outras clases 93,2

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act. extractivas 74,7

Industrias manufacteiras 92,3

Construción 91,2

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 89,9

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á comuni-
dade 83,3

Intervalos de facturación

De 1 a 100.000 74,8

De 100.001 a 1.000.000 79,9

Máis de 1.000.000 87,3

Base: Cooperativas que teñen conexión a internet.

As porcentaxes máis baixas de conexión a internet dos ordenadores de usuario detéctanse nas 
cooperativas agrarias ou que se dedican a actividades do sector primario, así como as que teñen 
un nivel de facturación baixo.

Por contra, nas cooperativas que se dedican a actividades manufactureiras e á construción, e 
as de consumo, servizos ou transportes (categoría “outras”) detéctase unha maior porcentaxe de 
ordenadores con conexión a internet.

Gráfica 12: Dificultades coa conexión a internet. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas que teñen conexión a internet (205).

O 68% das cooperativas que teñen internet non tiveron problemas de conexión fronte a un 31% 
que si o tivo. Hai que sinalar que este indicador non se ve especialmente modulado por ningunha 
das variables de clasificación empregadas para analizar a información.
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Gráfica 13: Tipo de dificultades coa conexión a internet. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas que teñen dificultades con internet (63).

As principais deficiencias sinaladas polas cooperativas que tiveron problemas coa conexión a 
internet foron as relativas á baixa calidade na transmisión (60,6%) e os fallos de accesibilidade 
(53,9%).

Gráfica 14: Problemas de seguridade informática. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas que teñen conexión a internet (205).

Os principais problemas de seguridade informática que tiveron as cooperativas foron os 
relacionados co correo non desexado (55,9%) e os virus (27,4%). A caducidade das aplicacións 
e as perdas de información son comentadas por un menor número de cooperativas, menos do 
10%, en tanto que o resto de problemas teñen unha presenza marxinal.
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Táboa 9: Presenza de virus e correo non desexado segundo actividade económica.

Virus Correo non 
desexado

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, act. extractivas 24,9% 46,3%

Industrias manufacteiras 23,3% 51,8%

Construción 28,2% 43,6%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 20,4% 67,9%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á comuni-
dade 44,4% 70,3%

Base: Cooperativas que teñen conexión a internet.

En función das variables de clasificación tan só cabe sinalar que nas cooperativas que realizan 
actividades de comercio, hostalería, actividades inmobiliarias e as que se dedican ao ensino, 
actividades sanitarias ou actividades de servizo á comunidade,  hai unha maior presenza de 
correo non desexado. Os problemas derivados da recepción de virus nos ordenadores ten unha 
maior frecuencia nas cooperativas de ensino, sanitarias e de servizos á comunidade.

Gráfica 15: Tipos de sistemas operativos. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas con ordenadores de usuario (230).

No conxunto das cooperativas que teñen ordenadores predomina claramente o uso do sistema 
operativo Windows. Tan só un 4,5% teñen un sistema operativo de código aberto Unix.

Táboa 10: Existencia de sistemas operativos Windows e Unix segundo actividade 
económica.

Windows Unix

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, act. extractivas 96,0% 2,2%

Industrias manufacteiras 97,0% 0,0%

Construción 100,0% 0,0%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 92,3% 7,7%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á comuni-
dade 95,9% 10,3%

Base: Cooperativas con ordenadores de usuario.
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En función da actividade económica das cooperativas tan só cabe sinalar a forte predominio do 
sistema Windows en todas elas sen distinción, se ben se insinúa unha certa maior presenza de 
sistemas operativos de código aberto nas que se adican a actividades de ensino, sanitarias e 
servizos á comunidade e nas de comercio e hostalería.

Gráfica 16: Páxina web na cooperativa. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

Algo máis de seis de cada dez cooperativas teñen páxina web. A súa presenza é máis frecuente 
entre as cooperativas de traballo asociado e noutras clases de cooperativas que non sexan 
as agrarias, tamén entre as cooperativas que se dedican a actividades de ensino, actividades 
sanitarias e actividades de servizos á comunidade. Por outra parte, canto maior é o volume 
de facturación e o número de persoas traballadoras maior é a presenza de páxina web na 
cooperativa.

Táboa 11: Existencia de páxina web segundo clase, actividade económica, 
intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras.

Páxina web

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 29,8%

Traballo asociado, Ensino 39,1%

Outras clases 47,3%

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act.extractivas 29,1%

Industrias manufacteiras 33,3%

Construción 33,1%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 29,9%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á comuni-
dade 67,0%

Intervalos de facturación

De 1 a 100.000 18,7%

De 100.001 a 1.000.000 40,9%

Máis de 1.000.000 50,8%

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 24,9%

De 6 a 10 39,8%

De 11 a 50 51,4%

De 51 a 250 69,4%

Base: Total de cooperativas.
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Gráfica 17: Dominio propio. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas con páxina web (181).

O 92% das empresas que teñen páxina web teñen tamén dominio propio, e tan só un 8% non o ten.

Táboa 12: Existencia de dominio propio segundo clase e actividade económica.
  

Páxina web

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 96,9%

Traballo asociado, ensino 86,7%

Outras clases 100,0%

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act.extractivas 97,1%

Industrias manufacteiras 83,2%

Construción 29,3%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 89,8%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á 
comunidade 100,0%

Base: Cooperativas con páxina web.

En función das variables de clasificación que máis afectan á existencia de dominio propio, é dicir a 
clase e a actividade económica, hai que sinalar que entre as cooperativas de traballo asociado hai 
unha menor presenza do dominio propio, e tamén entre as que se dedican a actividades da construción.

Gráfica 18: Servizos dispoñibles en páxina web. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas con páxina web (181).

Entre o catálogo de servizos ofertados a través da páxina web, o 95,1% realizan a presentación 
da súa cooperativa, mentres que un 43,9% das cooperativas con web teñen habilitado accesos a 
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catálogos dos seus produtos. Nun 27,7% pódese facer pedidos on line, e nun 17,1% destes casos 
pódese realizar unha personalización da páxina web.

A implantación de sistemas de pagos on line ten unha presenza claramente minoritaria, 7,9%, 
mentres que o deseño de produtos e a bolsa de traballo tan só está dispoñible no 11,2% e 12% 
das cooperativas que teñen páxina web.

Táboa 13: Existencia na web dos servizos de presentación de empresa, acceso ao 
catálogo de produtos e pedidos on line segundo clase e actividade económica.

Presentación 
da empresa

Acceso a 
catálogo de 

produtos

Pedidos on 
line

Clase 
agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 94,0% 50,2% 25,0%

Traballo asociado, ensino 94,6% 43,2% 28,6%

Outras clases 100,0% 29,6% 31,0%

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, act.extractivas 93,9% 49,0% 27,3%

Industrias manufacteiras 88,50% 31,3% 10,7%

Construción 100,0% 41,3% 19,2%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 93,8% 62,0% 45,8%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á 
comunidade 100,0% 34,8% 28,2%

Base: Cooperativas con páxina web .

Atendendo as variables de clase e actividade económica pódese observar como o acceso ao 
catálogo de produtos é un servizo máis común entre as cooperativas agrarias e de traballo 
asociado, e sobre todo entre as cooperativas que se dedican a actividades de comercio, 
hostalería, actividades inmobiliarias e transporte. Nestas últimas tamén ten maior presenza na 
páxina web a posibilidade de poder realizar pedidos on line.

Gráfica 19: Razóns para non ter páxina web. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas sen páxina web (102).

No que respecta ás razóns para non ter páxina web hai tres factores diferenciados, un relacionado 
coa súa falta de utilidade para o obxecto da cooperativa (61,3%) e a falta de rendabilidade 
(9,7%), Outro factor fai máis incidencia no descoñecemento e falta de seguridade, 12,7% e 0,5%, 
respectivamente. Mentres que o terceiro factor introduce certa capacidade da cooperativa para 
incorporarse á web, dado que un 11,1% recoñece que aínda o están pensando e un 6,1% sinala 
que está en proceso de creación.
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Gráfica 20: Desenvolvemento de proxectos TIC ou I+D. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

Un 22,3% das cooperativas teñen desenvolvido proxectos TIC nos últimos dous anos. Entre estes 
proxectos citábanse como exemplos a edición dun sitio web, a adquisición de novas aplicacións 
ou reacondicionamento das existentes, a adquisición de hardware ou a introdución de sistemas 
de intercambio de automático de datos, entre outros.

Táboa 14: Desenvolvemento de proxectos TIC ou I+D segundo actividade 
económica, intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras.

Desenvolvemento de 
proxectos TIC

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act.extractivas 20,3%

Industrias manufacteiras 9,7%

Construción 16,1%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 30,5%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á 
comunidade 32,7%

Intervalos de facturación

De 1 a 100.000 9,5%

De 100.001 a 1.000.000 24,8%

Máis de 1.000.000 32,9%

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 14,2%

De 6 a 10 26,3%

De 11 a 50 31,7%

De 51 a 250 59,6%

Base: Total de cooperativas.

As variables que máis inflúen no desenvolvemento de proxectos TIC son a actividade económica, 
o nivel de facturación e as persoas traballadoras. Entre as cooperativas que se decidan a 
actividades de ensino, actividades sanitarias, e actividades de servizos á comunidade así como as 
de comercio, hostalería, transporte hai unha porcentaxe algo maior de cooperativas que realizaron 
proxectos TIC, mentres descende notablemente nas cooperativas de actividades manufactureiras.

Por outra banda, ao igual que sucedía cos equipamentos, volve a haber unha relación directa 
entre o volume de facturación e número de persoas traballadoras e a aposta por proxectos de 
I+D. Así a medida que aumentan os intervalos de ambas variables aumenta a presenza deste tipo 
de proxectos nas cooperativas.
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Gráfica 21: Grao de impacto de proxectos TIC. En porcentaxe. 2009.

Base: Empresas que desenvolveron proxectos TIC (63).

Os maiores impactos rexistrados polos proxectos TIC ou I+D son os relativos ao aumento da 
dispoñibilidade de recursos e á simplificación das rutinas de traballo. Así se desprende de que 
un 59,3% das cooperativas que desenvolveron proxectos TIC sinalen que o impacto no primeiro 
aspecto fose significativo, e que un 55,1% teñan esta mesma apreciación para o segundo aspecto.

Os impactos no desenvolvemento de novos produtos e nas ganancias de empresas son menores 
que nos dous primeiros aspectos sinalados. Así a todo, tende a predominar a percepción de que 
o impacto foi significativo para o desenvolvemento de novos produtos (36,2%), en tanto que nas 
ganancias das empresas tende a haber proporcións moi similares entre os que consideran que o 
impacto foi significativo e moderado, en torno ao 33%.

Gráfica 22: Medios de financiación de proxectos TIC. En porcentaxe. 2009. 
Resposta múltiple.

Base: Empresas que desenvolven proxectos TIC (63).
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No relativo aos medios de financiamento de proxectos TIC, formulouse unha pregunta ás cooperativas nas que 
se habilitaba a posibilidade de realizar varias respostas, dados que estes medios poden ser múltiples e de 
distinta procedencia. Esta circunstancia explica que o conxunto de respostas presentadas sumen máis do 100%.

A vía de financiamento dos proxectos TIC tende a ser unha combinación de recursos propios e de subvencións 
públicas, así se desprende do feito de que un 69,7% das cooperativas que desenvolven este tipo de proxectos 
sinalen a primeira opción e un 51% a segunda. O recurso ás entidades bancarias como instrumento de 
financiamento tan só é sinalado por un 12,7% destas cooperativas.
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Gráfica 23: Actividades realizadas polas cooperativas. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

As actividades de xestión que son máis realizadas polas cooperativas son as que están 
relacionadas coa contabilidade, a emisión de facturas, as xestións con entidades bancarias, a 
xestión de nóminas, a ofimática e a tramitación de pedidos a provedores, todas elas realizadas 
por máis do 70% das cooperativas.

Nun segundo nivel estarían as actividades relacionadas coa xestións coas Administracións 
Públicas, o uso de correo electrónico e internet, e a tramitación de pedidos a clientes, que son 
realizadas por entre un 68% e un 65% das cooperativas.

Nun terceiro nivel atoparíanse as actividades relacionadas coa xestión de contactos, remisión de 
información sobre produtos e a xestión de recurso físicos, onde son efectuadas por entre un 55,4% 
e un 54,6% das cooperativas entrevistadas.

En relación a outras actividades polas que se preguntaba no cuestionario cabe sinalar que a 
xestión de almacén, o seguimento da produción e produtividade, e a documentación sobre 
transporte de produtos son realizadas por entre un 49,3% e un 41,1% das cooperativas.

Por un nivel por baixo do 40% das cooperativas entrevistadas, sitúanse as actividades que teñen 
que ver co seguimento dos produtos, a obtención de información sobre mercados e a explotación 
desta información.
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En función das variables de clasificación máis relevantes, obsérvanse os seguintes comportamentos 
diferenciados na realización de actividades de xestión:

• Nas cooperativas agrarias-explotación da terra-pesca efectúan con maior asiduidade 
as actividades de seguimento de produtos (50,7%) e xestión de almacén (59%) que 
nos outras clases de cooperativas. Por contra, as actividades de ofimática teñen maior 
presenza nas cooperativas de traballo asociado e ensino (72,6%) que nas agrarias 
(64,5%).

• As actividades de uso de correo electrónico, tramitación de pedidos a provedores, 
tramitación de facturas, xestións con entidades bancarias, xestións coa Administración 
Pública, contabilidade, e xestión de nóminas son realizadas máis frecuentemente 
polas cooperativas que se dedican a actividades de comercio, hostalería, actividades 
inmobiliarias, transporte e a actividades de ensino, sanitarias e servizos á comunidade. 
As que se dedican a actividades de comercio tamén realizan con maior frecuencia a 
explotación de información sobre os mercados que o resto de cooperativas.

• Estes dous últimos tipos de cooperativas xunto coas que se dedican a actividades da 
construción fan con máis frecuencia as actividades de ofimática e uso de Internet. Facilitar 
información sobre os produtos, realizar o seguimento da produción, obter información 
sobre mercados, e facer o seguimento da produtividade son actividades  realizadas en 
maior medida polas cooperativas que se dedican a actividades da construción. Nesta 
última actividade tamén destaca a frecuencia con que son realizadas nas cooperativas 
de comercio-hostalería-actividades inmobiliarias ou transporte.

• As cooperativas que se decidan a actividades agrarias, pesca ou explotación da terra 
e a industrias manufactureiras desenvolven en menor medida as actividades de xestión 
recollidas na presente enquisa, coa excepción da xestión de almacén e o seguimento 
de produtos, onde destaca en maior medida as que realizan actividades agrarias, e a 
tramitación de pedidos a clientes onde destaca claramente as cooperativas de industrias 
manufactureiras.

• Por outra parte, na gran maioría das actividades sinaladas obsérvase unha maior 
frecuencia de realización de actividades nas cooperativas residentes na provincia de 
Pontevedra.

• Entre as cooperativas que teñen intervalos máis altos de facturación prodúcense maiores 
frecuencias na realización das actividades. Ademais, entre as cooperativas cun maior 
número de persoas traballadoras hai un aumento na frecuencia das actividades, se 
ben esta relación vese relativizada no caso da xestión dos pedidos a provedores e na 
xestión de axenda de contactos, onde as cooperativas intermedias teñen unha frecuencia 
semellante.

 

Táboa 15: Realización de actividades (I) segundo clase, actividade económica, 
provincia, intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras. En 
porcentaxe.

Ofimática Correo 
electrónico Internet Pedidos a 

proveedores Facturas

Clase 
agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 64,5% 66,2% 61,0% 70,6% 74,2%

Traballo asociado, Ensino 72,6% 62,5% 65,0% 68,9% 77,1%

Outras clases 89,3% 90,0% 87,3% 78,7% 83,3%
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Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, act. extractivas 62,4% 62,2% 59,0% 66,4% 73,5%

Industrias manufacteiras 55,4% 50,7% 48,9% 67,5% 67,1%

Construción 83,0% 53,2% 75,7% 62,9% 59,6%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 83,3% 76,9% 77,2% 82,2% 88,4%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á 
comunidade 91,3% 85,8% 82,7% 72,2% 85,1%

Provincia

A Coruña 70,3% 67,3% 63,1% 72,6% 78,5%

Lugo 58,5% 50,9% 56,7% 58,5% 75,6%

Ourense 75,7% 64,0% 64,8% 76,4% 71,0%

Pontevedra 78,6% 78,8% 76,1% 73,4% 77,4%

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 49,7% 43,4% 43,5% 48,2% 66,6%

De 100.001 a 1.000.000 85,5% 81,3% 78,6% 82,1% 79,7%

Máis de 1.000.000 91,0% 96,4% 92,8% 92,9% 84,3%

Intervalos 
persoas 
traballadoras

De 1 a 5 63,7% 56,4% 59,5% 66,4% 73,1%

De 6 a 10 74,0% 74,6% 68,2% 76,8% 82,0%

De 11 a 50 83,3% 79,2% 75,7% 75,2% 78,7%

De 51 a 250 88,4% 80,7% 80,7% 69,4% 82,4%

Táboa 16: Realización de actividades (II) segundo clase, actividade económica, 
provincia, intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras. En 
porcentaxe.

Pedidos 
de 

clientes

Información 
sobre 

produtos

Documentación 
sobre 

transporte de 
produtos

Xestións con 
entidades 
bancarias

Xestións coa 
Administración 

Pública

Clase 
agregada

Agrarias, Explotación da terra, 
Pesca 65,2% 57,8% 49,3% 71,8% 69,0%

Traballo asociado, Ensino 62,8% 51,8% 33,6% 77,4% 66,8%

Outras clases 76,7% 59,3% 47,3% 81,3% 70,7%

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, 
act. extractivas 59,7% 50,8% 42,8% 69,7% 65,2%

Industrias manufacteiras 73,8% 50,4% 42,6% 62,7% 53,8%

Construción 69,3% 68,3% 33,1% 75,7% 59,6%

Comercio, Hostalería, Inmob., 
Transporte 66,9% 60,1% 46,7% 89,2% 77,6%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. 
Servicios á comunidade 66,3% 60,1% 29,8% 87,9% 81,8%

Provincia

A Coruña 63,8% 54,9% 34,5% 74,1% 65,4%

Lugo 59,9% 45,4% 39,6% 72,1% 67,8%

Ourense 62,4% 58,6% 50,0% 71,0% 56,2%

Pontevedra 72,1% 60,20% 46,8% 82,7% 78,7%

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 33,9% 30,3% 23,6% 57,7% 53,0%

De 100.001 a 1.000.000 79,2% 66,8% 45,2% 87,1% 75,6%

Máis de 1.000.000 87,7% 74,3% 62,9% 87,9% 84,8%

Intervalos 
persoas 
traballadoras

De 1 a 5 58,2% 54,7% 41,3% 71,0% 61,7%

De 6 a 10 75,1% 54,6% 42,7% 85,8% 77,0%

De 11 a 50 68,1% 56,9% 38,4% 76,1% 74,0%

De 51 a 250 80,7% 69,4% 59,6% 92,3% 80,7%
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Táboa 17: Realización de actividades (III) segundo clase, actividade económica, 
provincia, intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras. En 
porcentaxe.

Seguimento 
de produtos

Axenda de 
contactos Contabilidade

Xestión de 
recursos 
físicos

Xestión 
de 

almacén

Clase 
agregada

Agrarias, Explotación da terra, 
Pesca 50,7% 51,1% 77,9% 55,4% 59,0%

Traballo asociado, Ensino 31,9% 58,1% 83,7% 52,8% 41,1%

Outras clases 37,7% 58,7% 87,7% 61,7% 53,0%

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, 
act. extractivas 45,0% 51,90% 75,8% 50,6% 53,0%

Industrias manufacteiras 36,2% 43,4% 73,7% 54,4% 57,5%

Construción 45,9% 59,6% 75,7% 59,6% 44,9%

Comercio, Hostalería, Inmob., 
Transporte 43,1% 60,0% 93,6% 60,7% 48,2%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. 
Servicios á comunidade 24,1% 70,6% 94,0% 56,8% 32,8%

Provincia

A Coruña 33,8% 51,4% 83,6% 56,9% 47,2%

Lugo 40,8% 48,7% 75,6% 43,7% 50,7%

Ourense 43,8% 56,9% 76,4% 56,2% 44,5%

Pontevedra 45,8% 65,5% 87,0% 59,1% 53,8%

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 23,7% 40,7% 64,4% 40,3% 23,4%

De 100.001 a 1.000.000 40,5% 71,5% 90,5% 66,8% 56,4%

Máis de 1.000.000 60,6% 71,6% 93,0% 76,0% 75,5%

Intervalos 
persoas 
traballadoras

De 1 a 5 41,6% 49,7% 77,8% 46,1% 43,5%

De 6 a 10 40,5% 62,0% 90,2% 62,2% 61,0%

De 11 a 50 36,7% 62,6% 81,7% 63,3% 44,50%

De 51 a 250 48,0% 59,6% 92,3% 61,0% 69,4%

Táboa 18: Realización de actividades (IV) segundo clase, actividade económica, 
provincia, intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras. En 
porcentaxe.

Xestión 
de 

nóminas

Seguimento 
de 

productividade

Seguimento 
de 

produción

Obtención 
de 

información 
sobre 

mercados

Explotación 
de 

información 
sobre 

mercados

Clase 
agregada

Agrarias, Explotación da 
terra, Pesca 67,1% 41,1% 52,0% 43,2% 32,0%

Traballo asociado, Ensino 79,1% 47,1% 40,8% 29,8% 24,7%

Outras clases 80,3% 47,7% 43,7% 44,7% 42,3%

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, 
act. extractivas 65,7% 40,1% 47,2% 37,8% 29,9%

Industrias manufacteiras 67,8% 39,3% 46,9% 25,8% 18,9%

Construción 75,7% 55,6% 62,9% 50,2% 24,3%

Comercio, Hostalería, 
Inmob., Transporte 88,2% 56,1% 45,4% 42,8% 39,9%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. 
Servicios á comunidade 87,9% 45,8% 34,6% 32,3% 26,0%
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Xestión 
de 

nóminas

Seguimento 
de 

productividade

Seguimento 
de 

produción

Obtención 
de 

información 
sobre 

mercados

Explotación 
de 

información 
sobre 

mercados

Provincia

A Coruña 74,9% 35,3% 39,9% 27,5% 21,5%

Lugo 68,7% 54,8% 43,4% 35,8% 28,0%

Ourense 71,0% 46,0% 50,7% 41,4% 30,5%

Pontevedra 80,3% 49,7% 52,5% 47,4% 40,5%

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 52,7% 31,3% 25,7% 18,3% 18,3%

De 100.001 a 1.000.000 86,2% 59,2% 57,4% 39,9% 29,6%

Máis de 1.000.000 85,4% 67,7% 78,6% 53,6% 48,1%

Intervalos 
persoas 
traballadoras

De 1 a 5 69,4% 40,5% 39,3% 36,2% 27,6%

De 6 a 10 79,9% 47,4% 49,2% 37,7% 29,4%

De 11 a 50 78,5% 46,5% 50,7% 35,7% 30,6%

De 51 a 250 92,3% 80,7% 80,7% 38,2% 48,00%

Gráfica 24: Grao de externalización de actividades. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas que realizan estas actividades.
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As actividades que se externalizan en maior medida son as relacionadas coa xestión de nóminas 
(65%) e a contabilidade (52,3%). Estas dúas actividades teñen especial relevancia no conxunto 
das cooperativas, polo que é significativo o alto grao de externalización das mesmas. A unha 
certa distancia destas dúas sitúase a externalización das xestións coa Administración Pública 
(38,8%).

Por outra parte, a externalización da xestión con entidades bancarias e tramitación de facturas 
teñen un grao de externalización moi baixo, 17,9% e 16,9%, a pesar de que son realizadas 
por máis do 74% das cooperativas. Unha situación similar sucede coa realización do pedidos 
a provedores que tan só é externalizado polo 8,7% das cooperativas que realizan este tipo de 
actividades.

O seguimento de productividade, a xestión de almacén, o seguimento de produtos, a información 
sobre produtos, a tramitación de pedidos de clientes, a documentación sobre transporte de 
produtos, a explotación de información sobre mercados e a xestión de axenda de contactos 
son externalizadas por unha minoría de cooperativas, con proporción por baixo do 11% das 
cooperativas que realizan este tipo de actividades.

Gráfica 25: Existencia de aplicacións para realización de actividades. En 
porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas que realizan estas actividades.
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Máis da metade das cooperativas que realizan as actividades de seguimento de produtos, xestión 
de almacén e emisión de facturas teñen aplicacións propias para realizar estas actividades. Máis 
do 40% das cooperativas que realizan as actividades de seguimento de produción, xestións con 
entidades bancarias, manter axenda de contactos, seguimento de produtividade e xestión de 
recursos físicos teñen aplicacións especificas para a súa realización.

Menos do 35% das cooperativas que desenvolven xestións coas Administracións públicas, a 
explotación de información sobre mercados, a obtención de información sobre mercados e a 
xestión de nóminas teñen aplicacións especificas para realizar estas actividades. Especialmente 
significativo é o baixo porcentaxe acadado para a xestión de nóminas e a realización de xestións 
coas Administracións Públicas, dado a súa significación no conxunto de actividades realizadas 
dentro das cooperativas. 
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Gráfica 26: Porcentaxe de cooperativas moi ou bastante interesadas nas 
aplicacións de xestión. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

Ao redor do 30% das cooperativas entrevistadas están interesadas en contar con aplicacións para 
efectuar as tramitacións de facturas, realizar as xestións coas entidades bancarias, xestionar a 
axenda de contactos, realizar as xestións coas Administracións Públicas, e realizar a contabilidade.

O interese por aplicacións que desenvolvan as restantes actividades móvense nun intervalo que 
vai do 20% ao 30% das cooperativas entrevistadas. Entre as que recollen unha porcentaxe por 
riba do 25% hai que sinalar as aplicacións relacionadas coa tramitación de pedidos a provedores 
e clientes, a xestión de recursos físicos, o seguimento da produción e a xestión de almacén.

En función das variables de clasificación pódense observar os seguintes comportamentos 
diferenciais:

• Nas cooperativas de tipo agrarias, pesca e explotación comunitaria da terra hai un 
maior grao de interese relativo polas aplicacións de seguimento de produtos (28%) e de 
produción (30,6%).

• As cooperativas que se dedican a actividades de construción teñen una maior interese 
que o resto polas aplicacións para tramitar pedidos a provedores e clientes (44,4% e 
46,8%) e realizar xestións coas entidades bancarias e a Administración Pública (50,8% 
e 38%, respectivamente). As cooperativas que realizan actividades agrarias, pesca ou 
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extracción teñen un maior grao de interese que o resto nas aplicacións relacionadas co 
seguimento de produtos (28,3%), xestión de almacén (30,1%) e seguimento de produción 
(31%).

• Un maior interese polas aplicacións relacionadas coa tramitación de facturas (43,3%), 
coa xestión coa Administración Pública (40,6%), coa xestión de axenda de contactos 
(43,3%), coa realización da contabilidade (36,4%), co xestión de nóminas (30,6%), co 
seguimento da produtividade (30,3%) e coa obtención de información sobre os mercados 
(26,1%) reflíctese nas cooperativas que se dedican a actividades de ensino, sanitarias e 
de servizos á comunidade.

• En liñas xerais, as cooperativas que se sitúan no tramo máis baixo de facturación o grao 
de interese polas aplicacións é notablemente máis baixo que nas que se sitúan no intervalo 
intermedio (de 100.001€ a 1.000.000€) e no máis alto (Máis de 1.000.000€). Como 
diferenza máis substantiva entre as cooperativas que se sitúan nos dous últimos tramos, hai 
que sinalar o maior grao de interese no tramo intermedio polas aplicacións para tramitar 
os pedidos a provedores, a clientes, e as que facilitan información sobre os produtos 
(35,4%, 37,2% e 33,3%, respectivamente).

• O grao de interese polas aplicacións está condicionado tamén polo volume de persoas 
traballadoras que teña a cooperativa, dado que se detectan un maior grao de interese 
por todas elas no tramo máis alto (de 51 a 250 persoas).  

A información facilitada anteriormente toma como referencia ao conxunto das cooperativas, 
independentemente de que realicen ou non as actividades. Se tomamos como referencia só 
as cooperativas que realizan as distintas actividades o grao de interese polas aplicación difire 
significativamente, tal e como se amosa a continuación.
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Gráfica 27: Porcentaxe de cooperativas moi ou bastante interesadas nas aplicacións 
de xestión entre as cooperativas que realizan as actividades. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas que realizan estas actividades.

Como se pode observar, entre as cooperativas que realizan as actividades de seguimento de 
produción, axenda de contactos e seguimento de produtos hai un maior interese por contar con 
aplicacións para efectuar estas actividades, con porcentaxes por riba do 40%. Con porcentaxes 
moi próximas, 39,5%, estaría o interese amosado polas cooperativas que realizan tramitación de 
facturas e xestión de almacén.

Entre as aplicacións que menos interese despertan estarían a xestión de nóminas, a obtención de 
información sobre produtos e a documentación sobre transporte de produtos, con porcentaxes por 
baixo do 30%.
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Gráfica 28: Interese na ferramenta integrada de xestión. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

Un 35% das cooperativas entrevistadas estarían interesadas en contar cunha ferramenta informática 
que recollese integralmente as aplicacións para as distintas dimensións da xestión. Por contra, un 
58,1% declaran directamente que non estarían interesadas.

Táboa 19: Grao de interese na ferramenta integrada de xestión segundo actividade 
económica, provincia, intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras.

Grao de interese na ferramenta 
integrada de xestión

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, act. extractivas 32,1%

Industrias manufacteiras 29,3%

Construción 46,8%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 33,0%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á 
comunidade 48,2%

Provincia

A Coruña 31,3%

Lugo 33,3%

Ourense 36,7%

Pontevedra 41,0%

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 24,2%

De 100.001 a 1.000.000 37,6%

Máis de 1.000.000 38,9%

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 32,0%

De 6 a 10 33,6%

De 11 a 50 38,5%

De 51 a 250 80,7%

Base: Total de cooperativas.

As variables de clasificación que máis afectan a esta cuestión son as relativas á actividade 
económica, provincia de residencia, e intervalos de facturación e de persoas traballadoras. A 
maior receptividade cara a esta ferramenta integrada preséntase nas cooperativas que se dedican 
ao ensino, actividades sanitarias ou de servizos á comunidade ou á construción.

Por outra parte, tamén se observa unha maior receptividade entre as cooperativas da provincia de 
Pontevedra e nas que teñen un maior intervalo de facturación. Entre as cooperativas que contan 
con máis de 50 persoas traballadoras hai claramente un maior interese cara a esta ferramenta 
integrada para a xestión.
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Gráfica 29: Razóns do escaso interese pola ferramenta integrada de xestión. En 
porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas que non están interesadas na ferramenta de xestión (164).

Un 45,1% das cooperativas que non están interesadas na ferramenta de xestión integrada sinalan 
como principal causa a escasa relevancia para o desenvolvemento do seu negocio, e un 28% 
refire que están satisfeitos coas aplicacións que teñen na actualidade para desenvolver a súa 
xestión.

A falta de experiencia no uso de novas tecnoloxías aplicadas á xestión, o escaso beneficio previsto 
nunha inversión destas características, así como o feito de que teñan externalizada a xestión son 
outros dos motivos sinalados, se ben por unha proporción moito menor de cooperativas.

Gráfica 30: Medios de comunicación cos clientes. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

A conversa telefónica é o medio máis empregado polas cooperativas para a comunicación cos 
seus clientes, así o indica o 90% das cooperativas entrevistadas. A continuación, o medio máis 
empregado é o correo electrónico, 41,2%, mentres que o contacto persoal é sinalado polo 27,1% 
das cooperativas.

Un 9,2% sinalan outro tipo de medios, dentro destes últimos destacan principalmente a carta por 
correo ordinario e o fax.
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Táboa 20: Uso do teléfono e correo electrónico como medio de comunicación 
cos clientes segundo clase, actividade económica, intervalos de facturación e 
intervalos de persoas traballadoras.

Teléfono Correo 
electrónico

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 90,0% 35,0%

Traballo asociado, Ensino 92,8% 41,4%

Outras clases 80,7% 67,9%

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act.extractivas 92,4% 30,7%

Industrias manufacteiras 89,3% 37,0%

Construción 90,3% 38,0%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 86,3% 57,8%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á comuni-
dade 92,6% 53,8%

Intervalos de facturación

De 1 a 100.000 89,9% 21,8%

De 100.001 a 1.000.000 95,4% 49,1%

Máis de 1.000.000 88,5% 55,7%

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 92,7% 34,1%

De 6 a 10 84,5% 44,5%

De 11 a 50 93,5% 48,5%

De 51 a 250 85,0% 67,3%

Base: Total de cooperativas.

O uso do teléfono está moi estendido en todas as cooperativas independentemente da súa clase, 
actividade económica, nivel de facturación ou número de persoas traballadoras. En todo caso, 
hai que facer notar a súa menor incidencia nas cooperativas que se agrupan nas categorías de 
outros (servizos, consumo e transporte).

Onde se producen maiores diferenzas é no uso de correo electrónico. De feito, parece que está 
máis estendido entre as cooperativas doutras clases (servizos, consumo e transporte), entre as 
cooperativas que se dedican a actividades de comercio e hostalería ou ensino e a actividades 
sanitarias e de servizos á comunidade. Ademais, apreciase un maior uso deste medio a medida 
que aumenta o nivel de facturación e o número de persoas traballadoras da cooperativa.

Gráfica 31: Grao de confianza en Internet para a mellora da imaxe e alcance 
comercial. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).
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Un 59,7% das cooperativas indican que teñen moita ou bastante confianza en Internet como 
instrumento para mellorar a súa imaxe e aumentar o alcance comercial da empresa. Fronte a esta 
percepción, un 29,8% ten pouca ou ningunha confianza.

Táboa 21: Nivel de confianza en Internet segundo clase, actividade económica, 
provincia e intervalos de facturación.

Moita ou bastante 
confianza en Internet

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 58,4%

Traballo asociado, Ensino 57,8%

Outras clases 76,7%

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act. extractivas 57,4%

Industrias manufacteiras 40,3%

Construción 67,8%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 63,4%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á 
comunidade 79,8%

Provincia

A Coruña 57,2%

Lugo 53,2%

Ourense 47,6%

Pontevedra 75,4%

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 49,6%

De 100.001 a 1.000.000 65,5%

Máis de 1.000.000 62,0%

Base: Total de cooperativas.

A confianza nas posibilidades de internet á hora de promocionar as cooperativas está relacionado 
coa clase, a actividade económica, a provincia e o nivel de facturación. De feito, parece 
sinalarse que dentro da tipoloxía outras (consumo, servizos....) hai un maior nivel de confianza 
en Internet. Tamén sucede o mesmo nas cooperativas de ensino, actividades sanitarias e servizos 
á comunidade, nas que residen na provincia de Pontevedra, e as que teñen niveis de facturación 
por riba dos 100.000€.

Gráfica 32: Dispoñibilidade de facilitar unha copia de datos en servidor externo. 
En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).
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O 51,8% das cooperativas non estarían a favor de facilitar unha copia dos datos da súa actividade 
para que estiveran dispoñibles nun servidor externo co obxectivo de mellorar a súa xestión. Por 
contra, un 24,5% tería unha posición favorable e un porcentaxe similar non se pronuncia sobre 
esta cuestión.

Táboa 22: Cooperativas que estarían dispostas a facilitar unha copia de datos en servidor 
externo segundo clase, actividade económica e intervalo de persoas traballadoras.

Disponibilidade dunha 
copia de datos en 
servidor externo

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 23,6%

Traballo asociado, Ensino 23,1%

Outras clases 37,0%

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act.extractivas 26,9%

Industrias manufacteiras 13,4%

Construción 33,7%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 25,0%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á comunidade 26,5%

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 26,2%

De 6 a 10 28,0%

De 11 a 50 16,2%

De 51 a 250 33,3%

Base: Total de cooperativas.

A mellor dispoñibilidade para facilitar os datos a un servidor externo atópase entre as cooperativas 
de outras clases (consumo, servizos...), as que se dedican a actividades de construción, e as que 
contan con un maior número de persoas traballadoras.

Gráfica 33: Razóns para non facilitar unha copia de datos en servidor externo. 
En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas que non queren facilitar copia de datos en servidor externo (147).
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A desconfianza que xera a xestión externa dos datos da cooperativa é a principal causa sinaladas polas 
cooperativas para non facilitar os datos. A pesar de que se insiste en que a xestión externa realizaríase cuns 
mínimos niveis de seguridade, os entrevistados seguen a ter desconfianza nunha xestión realizada por terceiros.

Un 12,9% sinala que non hai unha decisión firme sobre esta cuestión, polo que podería haber un cambio de 
parecer por parte da cooperativa. Por outra parte, un 12,4% sinalan directamente de que non tería utilidade 
para a realización da súa actividade, mentres que un 8,9% só sinalan a súa falta de interese.
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Gráfica 34: Externalización do mantemento informático. En porcentaxe. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

Algo máis da metade das cooperativas entrevistadas sinalan que teñen totalmente externalizado 
o mantemento informático, en tanto que un 8,6% sinala que só parcialmente. Un terzo das 
cooperativas non teñen externalizado este servizo.

Táboa 23: Grao de externalización do mantemento informático segundo 
clase, actividade económica, intervalos de facturación e intervalos de persoas 
traballadoras.

Externalización

Sí, 
totalmente

Sí, 
parcialmente

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 58,5% 9,6%

Traballo asociado, Ensino 46,1% 7,3%

Outras clases 63,0% 11,0%

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, act.extractivas 55,4% 9,1%

Industrias manufacteiras 41,2% 2,1%

Construción 53,2% 6,4%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 57,9% 6,6%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á comunidade 50,1% 17,1%

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 31,2% 6,9%

De 100.001 a 1.000.000 63,7% 9,3%

Máis de 1.000.000 78,6% 4,9%

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 43,3% 12,6%

De 6 a 10 56,5% 4,6%

De 11 a 50 74,4% 4,9%

De 51 a 250 40,8% 11,6%

Base: Total de cooperativas.

Entre as cooperativas de traballo asociado e ensino hai un menor grao de externalización do 
mantemento informático. O mesmo sucede coas cooperativas que se dedican a actividades 
manufactureiras, se ben este feito está condicionado polo seu menor nivel de equipamentos 
informáticos. Por outra banda, entre as cooperativas con maior volume de facturación detéctase 
claramente un maior nivel de externalización, ao igual que sucede coas cooperativas que contan 
cun número intermedio de persoas traballadoras, concretamente entre 11 e 50.
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Gráfica 35: Persoas encargadas das actividades informáticas. En porcentaxe. 
2009.

Base: Total de cooperativas (283).

Un 38,3% das cooperativas teñen unha persoa encargada das actividades informáticas fronte a 
un 50,3% que non teñen a ningunha persoa responsable.

Táboa 24: Persoas encargada de actividades informáticas segundo clase, actividade 
económica, intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras.

Persoas encargadas das 
actividades informáticas

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, Pesca 30,2%

Traballo asociado, Ensino 44,8%

Outras clases 37,0%

Actividade económica

Actividades agrarias, pesca, act.extractivas 34,8%

Industrias manufacteiras 23,7%

Construción 62,0%

Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte 45,0%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. Servicios á 
comunidade 48,0%

Intervalos de facturación

De 1 a 100.000 36,0%

De 100.001 a 1.000.000 45,9%

Máis de 1.000.000 29,8%

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 38,5%

De 6 a 10 38,0%

De 11 a 50 34,5%

De 51 a 250 57,5%

Base: Total de cooperativas.

En función das variables de clasificación pódese sinalar o seguinte:

• Entre as cooperativas de traballo asociado e ensino hai unha maior porcentaxe de 
persoas encargadas das actividades informáticas da propia cooperativa.

• As cooperativas que se dedican a actividades de construción teñen en maior medida ca 
o resto a unha persoa responsable das actividades informáticas. A un menor nivel pero 
maior que a media global situaríanse as cooperativas que se dedican a actividades de 
ensino, sanitarias ou de servizos á comunidade, así como as de comercio, hostalería, 
actividades inmobiliarias e transporte.
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• Nas cooperativas dun nivel intermedio de facturación, entre 100.001€ e 1.000.000€, 
hai unha maior presenza de responsables informáticos entre o persoal da propia empresa.

• Por último, entre as cooperativas con maior número de persoas traballadoras obsérvase 
unha maior presenza de responsables internos das actividades informáticas.

Gráfica 36: Persoa encargada con titulación informática. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas con persoal encargado das actividades informáticas (108).

Tan só o 33% dos encargados das actividades informáticas das cooperativas teñen unha titulación 
relacionada coa informática. Ata o 59,5% das cooperativas recoñecen que o persoal encargado 
non ten unha titulación acorde coa responsabilidade exercida.

Gráfica 37: Tipo de titulación informática da persoa encargada. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas con persoal encargado que teñen titulación relacionada coa informática (36).

As titulacións de grao universitario medio ou superior son as máis frecuentes entre os responsables 
das actividades informáticas das cooperativas. A continuación sitúanse os que teñen ciclos de 
formación profesional e os que recibiron accións formativas de formación ocupacional ou continua.
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Gráfica 38: Recepción de formación informática. En porcentaxe. 2009.

  
Base: Total de cooperativas (283).

A media de persoas traballadoras que se dedican a temas de xestión nas cooperativas é de 2,8 
mentres que a media que se dedica ás restantes actividades é de 10,1, o que representa un número 
claramente superior. Entre os primeiros o 44% ten recibido formación sobre temas informáticos no 
último ano, mentres que entre os segundos esta proporción descende ata o 30,6%.

Táboa 25: Recepción de formación informática segundo clase, actividade 
económica, intervalos de facturación e intervalos de persoas traballadoras.

Formación informática 
persoal de xestión

Formación informática 
resto de persoal

Clase agregada

Agrarias, Explotación da terra, 
Pesca 49,2% 35,6%

Traballo asociado, Ensino 38,0% 25,4%

Outras clases 55,3% 38,0%

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, act.
extractivas 47,9% 35,3%

Industrias manufacteiras 26,7% 15,4%

Construción 53,2% 17,0%

Comercio, Hostalería, Inmob., 
Transporte 39,0% 26,8%

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. 
Servicios á comunidade 55,6% 42,9%

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 28,2% 17,5%

De 100.001 a 1.000.000 45,6% 30,3%

Máis de 1.000.000 68,2% 54,4%

Intervalos persoas 
traballadoras

De 1 a 5 37,0% 22,3%

De 6 a 10 47,1% 37,4%

De 11 a 50 53,4% 40,9%

De 51 a 250 88,4% 45,9%

Base: Total de cooperativas (283).

As cooperativas de traballo asociado e ensino son as que menos formación en materia informática 
facilitaron ao seu persoal no último ano. Esta situación tamén se produce entre as cooperativas 
que se dedican a actividades manufactureiras, en tanto que tamén destaca o baixo nivel de 
formación nas cooperativas que se dedican á construción no persoal que non é de xestión.
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Por outra parte, entre as cooperativas con menor nivel de facturación e con menor número de 
persoas traballadoras, redúcense os niveis de formación das persoas traballadoras en materia 
informática.

Gráfica 39: Recepción de formación ou asesoramento sobre aplicacións 
informáticas de xestión polo persoal. En porcentaxe. 2009.

Base: Cooperativas que deron formación informática no último ano.

Entre as cooperativas que impartiron formación en materia informática no último ano, non se 
detectou grandes diferenzas entre a recibida sobre aplicacións informáticas de xestión entre o 
persoal de xestión e o resto do persoal. Así, as proporcións son practicamente idénticas.

Gráfica 40: Grao de coñecemento de informática dos traballadores. 2009.

Base: Total de cooperativas (283).

O grao de coñecemento que ten o persoal de xestión sobre o correo electrónico, ofimática, 
entorno informático e aplicacións de xestión é maior que o do persoal que se dedica a outras 
actividades nas cooperativas. As diferenzas entre as puntuacións outorgadas aos distintos tipos de 
persoal van dun máximo de 1,7 puntos nas aplicacións de xestión ata un mínimo de 1,2 puntos 
no entorno informático.

As maiores puntuacións son as recibidas polos coñecementos no uso do correo electrónico, (6,5 para 
o persoal de xestión e 5,1 para o resto de persoal) e as mínimas son as rexistradas no coñecemento 
de aplicacións de xestión (5,4 para o persoal de xestión e 3,7 para o resto de persoal).
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Táboa 26: Grao de coñecemento de correo electrónico e ofimática segundo 
actividade económica, intervalos de facturación e intervalos de persoas 
traballadoras.Comercio, Hostalería, Inmob., Transporte

Correo electrónico Ofimática

Persoal de 
xestión

Resto de 
persoal

Persoal de 
xestión

Resto de 
persoal

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, act.
extractivas 6,4 5,0 5,7 4,4

Industrias manufacteiras 5,5 3,9 5,3 3,6

Construción 7,4 2,6 6,9 3,0

Comercio, Hostalería, Inmob., 
Transporte 6,4 5,3 5,9 4,8

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. 
Servicios á comunidade 7,4 6,9 6,8 5,8

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 6,1 4,1 5,5 4,0

De 100.001 a 1.000.000 6,7 5,1 6,1 4,2

Máis de 1.000.000 7,2 5,9 6,9 5,5

Intervalos 
persoas 
traballadoras

De 1 a 5 6,1 4,8 5,6 4,4

De 6 a 10 6,7 5,0 5,8 4,2

De 11 a 50 6,8 5,8 6,5 5,1

De 51 a 250 7,9 6,9 7,9 6,9

Base: Total de cooperativas (283).

As maiores puntuacións ao persoal de xestión sobre o seu grao de coñecemento do correo 
electrónico e as aplicacións de ofimática son as outorgadas polas cooperativas que se dedican 
a actividades de construción e ensino, sanidade e servizos á comunidade.

Por outra parte, obsérvase unha relación directa entre o volume de facturación e número de persoas 
traballadoras e o grao de coñecemento sinalado polas cooperativas, dado que a medida que 
aumentan os intervalos de ambas variables aumenta tamén as puntuacións.
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Táboa 27: Grao de coñecemento de entorno informático e aplicacións de xestión 
segundo actividade económica, intervalos de facturación e intervalos de persoas 
traballadoras.

Entorno informático Aplicaciòns de xestión

Persoal de 
xestión

Resto de 
persoal

Persoal de 
xestión

Resto de 
persoal

Actividade 
económica

Actividades agrarias, pesca, act.
extractivas 5,8 4,6 5,6 3,8

Industrias manufacteiras 4,9 3,6 4,1 2,6

Construción 6,7 3,0 6,4 1,8

Comercio, Hostalería, Inmob., 
Transporte 5,5 4,4 5,6 4,5

Ensino, Activ. Sanitarias, Act. 
Servicios á comunidade 6,3 5,6 5,7 3,9

Intervalos de 
facturación

De 1 a 100.000 5,6 3,8 4,5 3,0

De 100.001 a 1.000.000 6,1 4,4 5,8 3,0

Máis de 1.000.000 6,5 5,2 6,4 4,8

Intervalos 
persoas 
traballadoras

De 1 a 5 5,5 4,3 5,1 3,7

De 6 a 10 5,9 4,4 5,6 3,3

De 11 a 50 5,9 4,9 5,6 3,9

De 51 a 250 7,4 6,0 7,8 6,9

Base: Total de cooperativas (283).

As cooperativas que realizan actividades de construción volven a ser as que mellor valoran o 
grao de coñecemento do seu persoal de xestión sobre o entorno informático e as aplicacións 
de xestión. En cambio no tocante ao resto de persoal, as cooperativas de comercio, hostalería e 
transporte dan unha puntuación mellor sobre o coñecemento das aplicacións de xestión, mentres 
que no relativo ao entorno informático destacan en maior medida as cooperativas de ensino, 
sanidade e servizos á comunidade.   

Tal e como sucedía anteriormente, entre as cooperativas con maior volume de facturación e con 
maior número de persoas traballadoras se rexistran as maiores puntuacións para os dous tipos de 
persoal sobre o seu grao de coñecemento sobre o entorno informático e as aplicacións de xestión.
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Equipamentos das cooperativas.

Os ordenadores de usuario, as impresoras, a telefonía fixa e a conexión a internet son os principais 
equipamentos TIC´s con que contan as cooperativas. Tamén teñen especial relevancia a existencia 
de antivirus e outro software relacionado coa seguridade, a telefonía móbil, a liña ADSL e o 
scanner. As unidades dispoñibles de ordenadores de usuario e teléfonos móbiles son maiores que 
as doutros equipamentos.

Oito de cada dez ordenadores nas cooperativas teñen conexión a Internet. A maioría das 
cooperativas non teñen problemas coa conexión, en tanto que un terzo sinalaron problemas 
concretos relacionados en maior medida coa baixa calidade na transmisión e os fallos na 
accesibilidade.

O correo non desexado e a existencia de virus son os principais problemas de seguridade 
informática sinalados polas cooperativas. A caducidade de aplicacións e as perdas de información 
como posibles problemas son sinalados tan só por unha minoría.

Case a totalidade das cooperativas con ordenadores de usuario teñen o sistema operativo 
Windows, tan só un 4,5% teñen sistemas de código aberto Unix.

Un 64% das cooperativas teñen páxina web, dentro destas a gran maioría contan con dominio 
propio. O 95,1% destas cooperativas empregan a páxina web para realizar a presentación 
das súas actividades e servizos, e un 43,9% ofrecen o acceso ao seu catálogo de produtos. A 
realización de pedidos a través da web e a súa personalización é ofertado por unha proporción 
moito menor.

O motivo principal sinalado para non dispoñer de páxina web é a súa falta de utilidade para os 
fins da cooperativa. O descoñecemento da tecnoloxía e a falta de rentabilidade son outros dos 
motivos sinalados, se ben, por un número menor de cooperativas.

Desenvolvemento de proxectos de I+D ou TIC.

Dúas de cada dez cooperativas teñen desenvolvido proxectos de I+D ou TIC. Os maiores impactos 
téñense rexistrado no aumento da dispoñibilidade de recursos e na simplificación das rutinas de 
traballo. A súa importancia na mellora nas ganancias da cooperativa e no desenvolvemento de 
novos produtos tivo unha repercusión menor, aínda que tamén significativo.

O método máis común de financiamento deste tipo de proxectos é a través do emprego de 
recursos propios combinado coa recepción de subvencións públicas.

Desenvolvemento de actividades de xestión.

Máis do 70% das cooperativas realizan actividades de xestión relacionadas coa contabilidade, 
tramitación de facturas, xestións con entidades bancarias, xestións de nóminas, traballos de 
ofimática e xestión de pedidos a provedores.

O grao de externalización das actividades de xestión non é moi alto en liñas xerais, se ben ten 
especial relevancia na xestión de nóminas, 65% das cooperativas que realizan esta actividade. 
Ademais, un 52,3% e un 38,8% das cooperativas teñen externalizada a realización da 
contabilidade e as xestións coas Administracións Públicas.

Menos de catro de cada dez cooperativas que realizan actividades de contabilidade, xestión 
de pedidos a provedores, xestións coas Administración Públicas e xestión de nóminas contan 
con aplicacións informáticas para efectuar estas tarefas. En cambio, máis de cinco de cada dez 
cooperativas que fan seguimento dos produtos, xestión de almacén e tramitación de facturas 
contan con aplicacións informáticas para realizar estas actividades.
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Receptividade de aplicacións para a xestión.

As aplicacións que realicen a tramitación de facturas, as xestións coas entidades bancarias, a 
xestión da axenda de contactos, as xestións coas Administracións Públicas e a contabilidade son 
as que teñen unha mellor recepción para o conxunto das cooperativas.

Se tomamos en consideración as cooperativas que efectivamente realizan as actividades de 
xestión, obsérvase que a orde de prioridade é outra. Así, ten maior interese as aplicacións 
que desenvolven o seguimento da produción, a xestión da axenda de contactos, tramitación de 
facturas e a xestión de almacén.

Un 35% das cooperativas estarían interesadas en contar cunha ferramenta integrada de xestión. 
Nas restantes cooperativas os motivos principais da súa falta de interese teñen que ver coa falta 
de relevancia para o seu negocio e a satisfacción coas aplicacións que teñen na actualidade.

O medio de comunicación máis empregado para tratar cos clientes é o teléfono, 90%, seguido 
polo correo electrónico e o contacto persoal, 41,2% e 27,1%, respectivamente.

Unha parte importante das cooperativas entrevistadas, 59,7%, teñen confianza en que Internet 
poida servir como un instrumento para a mellora da súa imaxe e alcance comercial. Non obstante, 
tan só un 24% das cooperativas facilitarían unha copia de datos da súa actividade para que 
estiveran dispoñibles nun servidor externo para a mellora da súa xestión, sempre e cando se 
cumprisen uns mínimos criterios de seguridade. A desconfianza na xestión externa dos datos e 
falta de utilidade para o desenvolvemento da actividade son os dúas causas principais desta 
negativa.

Coñecemento e formación informática.

Máis da metade das cooperativas teñen externalizado o mantemento informático dos seus 
equipamentos e servizos. En consonancia con este dato, tan só un 38% conta cunha persoa 
responsable das actividades informáticas. A maioría das persoas responsables teñen unha 
titulación relacionada coa materia informática.

A formación informática recibida polo persoal das cooperativas que se dedican a actividades 
de xestión no último ano é superior que a do resto de persoal. Non obstante, en ambos casos 
sitúase por baixo do 50% das persoas de ambas tipoloxías. A formación informática relacionada 
con aplicacións de xestión non presenta diferenzas significativas entre o persoal de xestión e o 
resto do persoal.

O grao de coñecemento que ten o persoal de xestión sobre aplicacións de xestión, entorno 
informático, ofimática e correo electrónico é maior que o que ten o resto de persoal, sendo a 
diferenza máis notable no relativo ao coñecemento das aplicacións de xestión.

Información máis significativa segundo tipoloxía de cooperativa.

En función da clase estableceuse tres tipos de cooperativas: agrarias, pesca e explotación 
comunitaria da terra; traballo asociado e ensino; consumo, servizos e transporte. Ao longo da 
enquisa observáronse os seguintes comportamentos diferenciais:

• As cooperativas agrarias teñen unha menor porcentaxe de ordenadores con conexión a 
internet, sendo maior para os outros dous tipos de cooperativas.

• O primeiro tipo tamén conta cunha menor proporción de cooperativas con páxina web 
en comparación coas cooperativas de traballo asociado e ensino, e, sobre todo, coas 
de consumo, servizos e transporte.
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• Entre as cooperativas de traballo asociado, ensino ten unha menor presenza o dominio 
propio que no resto de cooperativas, o que da lugar a pensar que se está a empregar 
páxinas ou servizos hosting de aloxamento de páxinas web.

• A confianza que ofrece Internet para a mellora da imaxe e do alcance comercial é maior 
entre as cooperativas de consumo, servizos e transporte. Este tipo de cooperativas tamén 
son as que en maior medida facilitarían unha copia de datos da súa actividade nun 
servidor externo para mellorar o conxunto da súa xestión.

• O grao de externalización do mantemento informático é menor nas cooperativas de 
traballo asociado e ensino e, por conseguinte, este tipo de cooperativas teñen en maior 
medida persoal propio encargado das actividades informáticas.

No tocante á actividade económica diferenciouse entre catro grupos de cooperativas: agrarias, 
pesca e actividades extractivas; industrias manufactureiras; construción; comercio, hostalería, 
actividades inmobiliarias, e transporte; e ensino, actividades sanitarias, actividades de servizos á 
comunidade. As principais diferencias segundo esta variable foron as seguintes:

• Os grupos de cooperativas englobadas dentro das actividades de comercio, hostalería, 
actividades inmobiliarias, e as que se dedican e ensino ou actividades sanitarias teñén 
un maior nivel de equipamentos TIC´s que o resto de cooperativas. Por contra, teñen un 
menor nivel de equipamentos as que realizan actividades agrarias e as relacionadas coas 
industrias manufactureiras.

• Nas cooperativas que se dedican a actividades de ensino, sanitarias ou de servizos á 
comunidade rexístrase unha maior presenza da páxina web que no resto de cooperativas. 
Por outra parte, nas cooperativas de comercio, hostalería, actividades inmobiliarias e 
servizos á comunidade ten un maior peso ca no resto os servizos relacionados coa 
presentación do catálogo de produtos e realización de pedidos on line a través da web.

• As cooperativas de comercio, hostalería e as de ensino e actividades sanitarias teñen 
desenvolto proxectos TIC ou de I+D nun grao maior que as restantes cooperativas, ao 
redor do 30% das mesmas.

• O grao de interese nunha ferramenta integrada de xestión é máis clara entre as cooperativas 
que se dedican a actividades de ensino, sanitarias ou de servizo á comunidade e tamén 
entre as que se decidan á construción. Ademais, no primeiro grupo de cooperativas hai 
un maior nivel de confianza nas posibilidades que presenta Internet para mellorar a imaxe 
e o alcance comercial da cooperativa.

• A presenza de persoal propio encargado das actividades informáticas é maior entre as 
cooperativas que se dedican a actividades de ensino, actividades sanitarias e de servizos 
á comunidade e e nas de comercio, hostalería e actividades inmobiliarias.

• Por outra parte a formación en materia informática para o persoal de xestión no último 
ano foi máis intensa entre as cooperativas de ensino, actividades sanitarias e de servizos 
á comunidade e nas que realizan actividades de construción.

Ao longo do informe diferenciouse as cooperativas segundo tres tramos de facturación: de 1 
a 100.000€, de 100.001 a 1.000.000€, e de máis de 1.000.000€. As conclusións máis 
significativas foron as seguintes:

• Obsérvanse maiores niveis de equipamento TIC e maior presenza da páxina web entre 
as cooperativas que se sitúan nos dous intervalos de facturación máis altos, sobre todo 
no último.
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• Ademais, nestes dous intervalos de cooperativas desenvólvense en maior medida 
proxectos de I+D ou TIC, hai un maior nivel de receptividade cara á implantación dunha 
ferramenta integrada de xestión de natureza informática e unha maior confianza nas 
posibilidades de Internet para mellorar as posibilidades do seu negocio.

• O grao de externalización do mantemento informático é notablemente maior entre as 
cooperativas do tramo de facturación máis elevado, mentres que entre as cooperativas 
que facturan de 100.001 e 1.000.000€ hai unha maior porcentaxe de persoal propio 
encargado das actividades informáticas.

• Na medida en que se incrementa o nivel de facturación aumenta o nivel de formación en 
materia informática recibido no último ano. Tamén no tramo máis alto se tende a outorgar 
puntuacións máis altas ao seu persoal no tocante o seu nivel de coñecemento sobre 
aplicacións e entorno informático.

Os intervalos de persoas traballadoras foi outra das variables de clasificación que estableceu 
diferenzas significativas, definíndose catro intervalos: de 1 a 5 persoas traballadoras, de 6 a 10, 
de 11 a 50, e de 51 a 250. As principais conclusións son as seguintes:

• O comportamento desta variable é similar ao do nivel de facturación, a medida que 
se incrementa o número de traballadores/as mellora o nivel de equipamentos TIC e a 
presenza de páxinas web nas cooperativas.

• Entre as cooperativas que contan con máis de 50 persoas traballadoras detectouse un 
maior desenvolvemento de proxectos TIC ou de I+D. Ademais, neste intervalo obsérvase 
claramente unha maior receptividade cara a unha ferramenta informática que integre 
diversas aplicacións de xestión.

• A porcentaxe de cooperativas que contan con persoal propio encargado das actividades 
informáticas é notablemente máis alto entre as que teñen un maior número de traballadores/
as. Tamén se detectan maiores niveis de formación en materia informática e na valoración 
dos niveis de coñecemento do persoal sobre esta materia neste intervalo de cooperativas.
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