empresa de estudos sociais de Galicia

Quen somos
EDESGA somos un grupo
de profesionais das
Ciencias Sociais ao que nos
gusta o que facemos e que
apostamos por ofrecer servizos
de calidade en cada unha das nosas
áreas de traballo.
Somos xente con ganas de saber, de
aprender e de transmitir ese coñecemento.
Neste senso, a actitude do noso equipo,
permitennos levar esta curiosidade dentro e fóra
de Galicia, achegándonos á realidade dende
distintos enfoques.
Somos, en definitiva, unha empresa de consultoría que
conta con diferentes áreas de especialización e que
tratamos de caracterizarnos en todas elas por adaptarnos ás
necesidades concretas dos proxectos dos nosos clientes.

Que facemos
Encadramos os nosos proxectos en 5 grandes áreas
temáticas, pero mantendo sempre a flexibilidade necesaria para
satisfacer as necesidades das persoas e entidades que
confían en nós.
Coñecemento e investigación
Desenvolvemento e sociedade
Igualdade
Marca e comunicación
Formación
Queremos que os sinais de identidade do
noso traballo sexan a calidade, a
colaboración e a confianza coa
nosa rede de clientes.

Empresas e
consultoras
de referencia
Universidades,
grupos
de investigación
e fundacións

Administración
Pública
(autonómica e local)

Coñecemento e investigación
En EDESGA implicámonos en todo o proceso de xeración de coñecemento tanto a través
de investigacións propias como de asesoramento técnico e da nosa participación en
proxectos de calidade públicos (universidades, administración pública…) e privados
(empresas, ONG’s…).
Participamos da idea dos nosos clientes axudándolles a responder ás preguntas que
xurden en cada etapa da investigación. Ofrecemos, nesta liña:
Deseño e planificación da investigación
Asesoramento técnico
Análise estatística
Realización de traballo de campo cualitativo e cuantitativo
Redación e presentación pública de informes

Algúns dos nosos proxectos
Medición de fluxos e perfil do visitante na praia das catedrais.
Turismo de Galicia.
Evaluación del valor social y económico del conjunto de Altamira. Instituto
de Ciencias del Patrimonio-CSIC.
Proyecto RESORTES (de los tiempos educativos a los tiempos sociales: la
construcción cotidiana de la condición juvenil en una sociedad de redes.
Problemáticas y alternativas pedagógico-sociales). Proxecto conxunto de 7
universidades.
Estudo sobre a inserción laboral dos egresados en socioloxía. UDC.
Análise da estatística de variacións residenciais para o Proxecto MIRE.
UDC.

Desenvolvemento e sociedade
Orientámonos a proxectos centrados no territorio e a mellorar a calidade de vida da súa
poboación. Enfocado tanto ás administracións públicas coma ás entidades privadas,
abordamos dende distintos ángulos cada proxecto. Ofrecemos, nesta liña:
Estudos e acción integrais para distintos colectivos:
infancia, xuventude, poboación inmigrante, con
diversidade funcional…
Guías e campañas divulgativas ou de sensibilización
Plans de promoción e dinaminación turísticas e comerciais
Detección de necesidades formativas e laborais
Estudos do territorio e de infraestruturas

Algúns dos nosos proxectos
Plan de familia, infancia e adolescencia. Concello de Ferrol.
Guía multilingüe de integración para poboación inmigrante. Concello da
Estrada.
Detección das necesidades formativas da Comarca do Baixo Miño.
ORPAGU e Grupo San Benito.
Censo da poboación con algún tipo de discapacidade. Concello de
Corcubión.
Obradoiros divulgativos: drogadicción, sexualidades, etc. Varios clientes.

Igualdade
Como empresa decidimos facer unha aposta importante polos proxectos relacionados
coa equidade entre mulleres e homes e coa loita contra a violencia de xénero, posto que
cremos firmemente na súa importancia para conseguir unha sociedad máis xusta.
Ofrecemos, nesta liña:

Plans de igualdade de oportunidades
Protocolos de actuación contra a violencia de xénero
Guías ou campañas e xornadas de sensibilización
Actividades de coeducación

Algúns dos nosos proxectos
Realización e avaliación de Plan de Igualdade de Oportunidades
entre Mulleres e Homes. Concello da Estrada, Concello de Cangas,
Concello de Brión, Concello de Cerceda, Concello de Ares, etc.
Xornadas contra a Violencia de Xénero do Concello de Ares.
Guía de emprego da linguaxe non sexista. Concello de Brión, Concello de
Vimianzo, etc.
Obradoiros divulgativos e de sensibilización: micromachismos, prevención
da violencia na parella, sensibilización á infancia e xuventude... Varios
clientes.

Marca e comunicación
Resulta fundamental que as empresas se adecúen ás necesidades dos seus clientes polo
que é imprescindible coñecer que é o que opinan sobre os seus produtos e sobre a propia
marca. A través de diferentes técnicas de investigación podemos adaptarnos e ofrecer as
respostas necesarias para mellorar a eficiencia dos nosos clientes. Ofrecemos, nesta liña:

Hábitos e actitudes do consumidor, proceso de compra,
estudos motivacionais…
Atributos de marca, estudos de notoriedade,
pre-test e post-test publicitarios
Hall-test de producto, calidade do servizo
e seguemento post-venta, benchmarking

Algúns dos nosos proxectos
Realización de pre-test de servizos e análise da satisfacción
do cliente. Termaria-Casa del agua de A Coruña.
Identificación dos medios de coñecemento e avaliación da imaxe de
marca. Escola de Organización Industrial.
Análise do impacto publicitario de distintas marcas. Creed España.
Análise de posicionamento, notoriedade e impacto de marca para COB.
Idea Creatividad.
Realización de Mystery Shopper (valoración de empregados e servizos,
conteo de produtos, etc.). Varios clientes.
Hall-test para a distribución de novas modalidades de productos
(precociñados, pan, etc.). Varios clientes.

Formación
Unha das nosas principais pasións é a formación (tanto aprender coma ensinar o que
sabemos). Por iso, ofrecemos accións formativas en calquera das nosas áreas de
traballo e levamos a cabo evaluacións de accións formativas.

Alguns dos nosos cursos especializados son:

Técnicas de investigación social: deseño e aplicación de
enquisas, traballo cualitativo, análise multivariante, etc.
Capacitación técnica en igualdade de oportunidades
Elaboración de: plans de igualdade, plans de acollida
da poboación inmigrante, etc.

Algúns dos nosos proxectos
Curso de capacitación técnica en igualdade para persoal municipal.
Concello de Vilalba, Concello de Moforte, etc.
Introdución á análise estatística multivariante. USC, clientes particulares...
Avaliación de organización e docencia dos máster e postgraos. EOI
Avaliación da accións formativas AFD. Varios concellos,
Grupo San Benito, etc.

Rede de campo e metodoloxía
Contamos cunha ampla rede de campo que nos permite desenvolver proxectos, dentro
e fóra de Galicia, con flexibilidade e eficacia.
Os nosos colaboradores/as contan con experiencia e formación especializada, o que
garantiza a calidade dos nosos estudos cuantitativos y cualitativos.

FERRAMENTAS
E ESTUDOS CUANTITATIVOS

FERRAMENTAS
E ESTUDOS CUALITATIVOS

Enquisas presenciais e telefónicas

Entrevistas en profundidade e Focus Group

Hall-test

Mistery shopping

Creación e depuración de bases de datos

Dinámicas participativas (IAP)

Análise estatístico multivariante

Análise de contido e transcrición

Data mining

Análise de Redes
10 anos dan para moito...
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Clientes
Queremos aprender dos nosos clientes pero,
sobre todo, queremos facilitarlles o seu traballo.
Adaptámosnos ás súas necesidades e
expectativas, ofrecéndolles toda a nosa
experiencia e coñecemento.

Temos
ampla experiencia no traballo
coa administración local.
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Contacta con nós
(+34) 881 927 901
edesga@edesga.com
Monte das Moas, 15, Ent. 4
A Coruña

www.edesga.com

