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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

A materia de Economía da empresa é unha aproximación á realidade empresarial na que se 
analizan tanto os mecanismos internos das empresas como as súas relacións coa socieda-
de. O mundo da empresa preséntase a cotío ante nós e forma parte da vida de millóns de 
persoas, repercutindo en todos os fogares.  

Con esta materia búscase proporcionar a alumnos e alumnas unha actitude crítica sobre 
aspectos da realidade social e empresarial, tales como o consumismo esaxerado, a desi-
gualdade na distribución das rendas, a degradación ambiental e o esgotamento dos recur-
sos debido ao crecemento económico e mais o fenómeno da globalización. 

Economía da empresa introduce o alumnado no ámbito con que se vai relacionar ao 
longo da súa vida. Os seus contidos enlazarán cos de diversas materias da educación se-
cundaria. 

Esta materia é un compendio de contidos relacionados coa xestión empresarial que in-
clúe múltiples aspectos procedentes de diversas áreas de coñecemento que parten da eco-
nomía, pero que necesitan igualmente nocións de dereito, matemáticas, socioloxía, psico-
loxía, tecnoloxía, teoría da información e comunicación. 

Os contidos da materia estrutúranse en seis bloques: 

� O primeiro bloque trata da empresa en si mesma, incidindo nas súa posibles definicións 
e na clasificación dos diferentes tipos de empresas. 

� O bloque segundo céntrase no estudo da organización e na xestión dos recursos huma-
nos.  Este bloque dedícase á empresa entendida como organización. De aí que moitos 
dos seus contidos sexan aplicables a calquera estrutura organizativa máis alá da súa fi-
nalidade, empresarial ou non. Abórdanse aspectos relativos á dirección, planificación e 
toma de decisións, incluíndo a xestión do factor humano. 

� No bloque terceiro estúdase o tema da produción e da súa rendibilidade, valorando os 
seus efectos sobre o contorno. 

� Os contidos do bloque cuarto refírense á xestión da información que a empresa xera, 
tanto no sentido comercial coma no estritamente empresarial, derivado das súas obrigas 
contables e fiscais. Así, por unha banda, os contidos centraranse nas obrigas contables 
da empresa e, por outra, na análise pormenorizada desa información contable á que es-
tán obrigadas. 

� O bloque quinto céntrase na función financeira da empresa e na decisión de investimen-
to, para de seguido analizar cales son as fontes de investimento das que unha empresa 
dispón. 

� Por último no bloque sexto introdúcense a xestión dos proxectos na empresa. O proxec-
to empresarial pretende especialmente globalizar os contidos da materia e afianzar a 
iniciativa emprendedora. Préstase atención á planificación estratéxica e ao control, así 
como á análise pormenorizada do proceso de creación dunha empresa. 

Libro de texto 

O libro de texto que se seguirá no desenvolvemento desta materia é:  

Mochón Morcillo, F. y Calvo Flores, N (2009) Madrid. Economía de la Empresa, 2º 
Bachillerato. Método @pruebas. McGraw-Hill. 
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O libro estrutúrase en seis bloques que comprenden doce unidades. Cada bloque inícia-
se cunha táboa onde os alumnos e as alumnas poden atopar os contidos máis frecuentes de 
cara ás probas de acceso á universidade; de seguido aparece un resumo global dos conti-
dos máis frecuentes. Cada bloque comeza cun test inicial para medir o punto de partida e 
os coñecementos previos que ten o alumnado e, do mesmo xeito, remata cun exercicio de 
autoavaliación dos contidos estudados no mesmo. 

Cada unidade ven estruturada no libro de texto do seguinte modo: 

� Unha introdución breve cun esquema dos contidos globais. 

� Un desenvolvemento teórico con exemplos ilustrativos dos contidos a estudar. 

� Actividades resoltas no propio manual tomadas de exames das PAAU (probas de acce-
so á universidade) reais, incluíndo pautas para a súa resolución. 

� Actividades de ampliación tamén tomadas das PAAU. 

� Autoavaliación da unidade. 

Distribución temporal das unidades 

� 1ª avaliación: bloques I e II (unidades 1,2,3 e 4) 

� 2ª avaliación: bloques III e IV (unidades 5,6,7 e 8) 

� 3ª avaliación: bloques V e VI (unidades 9,10, 11 e 12) 

Metodoloxía de estudo 

O bacharelato semipresencial encádrase dentro da modalidade de ensinanzas a distancia. 
Debido a ese carácter, cómpre que o estudo por parte das alumnas e dos alumnos sexa rea-
lizado dun xeito autónomo e independente.  

Partindo deste punto, suxírese como máis adecuado realizar o estudo seguindo este  

 guión: 

� Lectura reflexiva de cada un dos apartados, buscando acadar unha comprensión xeral, 
aclarando as dúbidas que xurdan sobre o significado dos conceptos ou termos, recorrendo 
para tal fin, se fose necesario, a dicionarios, enciclopedias ou outros medios de informa-
ción. 

� Segunda lectura do texto, procedendo ao subliñado dos contidos significativos, a ser 
posible facéndoo de xeito ordenado e xerarquizado. 

A técnica do subliñado 

Vantaxes que ten o subliñado 

�  Resulta máis fácil o estudo. 

� Emprégase menos tempo no traballo, aínda que ao principio sexa máis lento. 

� O subliñado destácase e permite memorizar máis doadamente. 

� Permite o repaso rápido. 

� Pon de manifesto os datos e as ideas principais que se van precisar para a comprensión 
e o estudo do texto. 
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Consellos sobre como subliñar 

� O texto subliñado debe ter sentido por si mesmo. Nunca se debe subliñar na primeira 
lectura (nesta lectura todo parecerá importante pero cómpre esperar). 

� É preciso subliñar o menos posible pero que teña sentido, se basta con unha liña non é 
necesario subliñar dúas. 

� É fundamental buscar a idea xeral (adoita estar no título). 

Clases de subliñado: 

� Horizontal: neste tipo de subliñado pode recalcar as ideas do seguinte modo: 

– Α idea principal dunha cor. 

–  As ideas secundarias doutra cor. 

–  Αs dúbidas:  ? 

–  Οs termos ou expresións importantes: subliñado por baixo. 

� Vertical: este tipo emprégase para subliñar ou destacar un parágrafo enteiro ou unhas 
cantas liñas de maneira global. 

Como saber se un texto está ben subliñado? 

� Se se pode reducir a frase ou parágrafo sen que haxa perda de significado. 

� Se lendo só o subliñado contéstanse ás cuestións que se me fagan sobre o texto. 

Elaboración dun resumo  

Elaborar un resumo coherente a partir dos contidos subliñados, tendo en conta que un 
resumo debe ser 

� Breve e conciso. 

� Ter unidade e ter sentido en si mesmo. 

� Unha presentación horizontal (un texto seguido) separando as ideas principais con pun-
tos e aparte e as ideas secundarias con punto e seguido. 

Elaboración dun esquema ou mapa conceptual dos cont idos 

O esquema é unha técnica para agrupar e estruturar as ideas dun texto 

� Un esquema é o punto de partida obrigado tanto para a fixación dos contidos como para 
a exposición dos mesmos.  

� A orde facilita a asociación, asimilación e recordo das ideas. 

� Cando hai que facer o esquema? Unha vez lido, comprendido, subliñado e resumido o 
texto. 

 Elementos dun esquema 

� Títulos. 

� Apartados. 

� Ideas explicativas dos apartados. 
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Como se fai un esquema? 

� Colocando en orde as ideas.  

� Utilizando signos de realce: chaves, frechas, numeración, letra de distintos tipos, tama-
ño ou cor, etcétera. 

� Procurando que predomine o branco do papel sobre o escrito (se se deixa o suficiente 
espazo e claridade, a utilidade do esquema será moito maior). Debe servir para que a 
memoria visual faga como unha fotografía que, localizando as ideas no espazo e orde 
escrita, facilite a memorización e o recordo. 

� Empregando as propias palabras (repetir palabras coas que non se está cómodo non fo-
menta a aprendizaxe). Cómpre “traducir” o vocabulario do texto a un vocabulario que 
se sinta máis próximo ao dun mesmo. 

Como saber que un esquema está ben escrito? 

� Cando o texto base se converte en innecesario. O esquema é suficiente para atopar os 
conceptos fundamentais.  

� Cando á vista do esquema se poida desenvolver o tema ou contestar ás preguntas con 
exactitude e corrección. 

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

En cada unha das unidades que forman parte desta guía didáctica séguese o mesmo  es-
quema. Detállase de seguido. 

� Os criterios de avaliación son os que responden á pregunta: de que vou ser avaliado 
cando remate a unidade? A finalidade práctica deste apartado é que o alumnado saiba que 
cousas concretas debería saber e saber facer como froito do seu traballo na unidade: do seu 
estudo, da realización das actividades e da súa interacción co profesorado e co resto do 
alumnado nas titorías. 

� No apartado “suxestións para o estudo” incluirase calquera información que se conside-
re útil para o estudo desta unidade: conceptos clave abordados na unidade, referencia a 
conceptos previos imprescindibles, aspectos metodolóxicos que se abordan por primeira 
vez. 

� As actividades de autoavaliación son actividades que o alumno realizará pola súa conta; 
inclúense as solucións correspondentes ao final desta guía. Permiten ao alumnado perco-
rrer os contidos fundamentais da unidade e comprobar se, unha vez realizadas, cumpre os 
criterios de avaliación.  

� As actividades de titoría son actividades que o alumno realizará e que serán comentadas 
e resoltas despois nas titorías correspondentes. Céntranse nos aspectos básicos da unidade, 
de xeito que, se o alumno non é quen de realizalas, teña despois o apoio do profesor. 

As titorías lectivas e de orientación 

Debido ao carácter semipresencial destas ensinanzas, as titorías lectivas supoñen unha se-
sión semanal e van dirixidas a abordar os aspectos fundamentais da materia e a orientar o 
alumno no estudo autónomo das unidades.  

O alumno debe levar ás titorías lectivas as unidades preparadas (segundo o calendario 
lectivo que lle indicará o titor). Nese sentido, suxerimos como modo de preparación e es-
tudo das unidades a metodoloxía anteriormente exposta. 

As titorías de orientación están dirixidas a solucionar as dúbidas que suscite no alum-
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nado o desenvolvemento das actividades, e a realizar as aclaracións que xurdan no estudo 
da materia, e tamén a dar as orientacións necesarias para resolver os problemas que atope 
o alumnado cando desenvolve o seu traballo autónomo de estudo. 

De acordo coa guía didáctica, as dúbidas que xurdan na realización do apartado activi-
dades de titoría resolveranse nestas titorías. 
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2. Unidade 1. Introdución á empresa 
Criterios de avaliación 

� Definir a empresa como unidade económica dentro do sistema económico. 

� Explicar as relacións entre os distintos axentes económicos. 

� Identificar e explicar os elementos que compón a empresa. 

�  Recoñecer e explicar os factores que afectan á empresa. 

�  Explicar os obxectivos da empresa. 

�  Identificar e relacionar as distintas áreas que compón a empresa. 

�  Explicar a importancia da responsabilidade social da empresa. 

�  Diferenciar e definir as distintas concepcións de empresa e empresario, así como as 
funcións básicas que cumpren estes. 

� Coñecer e razoar os factores de localización que poden determinar o éxito empresarial 
para distintos tipos de empresa. 

Suxestións para o estudo 

Ao longo desta primeira unidade aparecerán conceptos claves que será necesario manexar 
con eficacia para un posterior seguimento do curso. De tal xeito, é fundamental familiari-
zarse canto antes con conceptos como: 

Empresa, organización, produción, capital corrente, capital non corrente, cultura da 
empresa, tipo impositivo, acción, participación, beneficio, rendibilidade, externalidade, 
custo social e economía de mercado. 

É conveniente que o alumnado vexa informativos e lea prensa con artigos relacionados 
co mundo empresarial, para ter elementos de xuízo e poder fundamentar mellor os seus ra-
zoamentos. 

Dado que é unha unidade didáctica inicial, é especialmente importante que os concep-
tos básicos queden claros, xa que moitos contidos desta unidade se desenvolverán en uni-
dades posteriores. 

Actividades de autoavaliación 

� A solución a todas as actividades atópase no apartado final da guía. 

� Realizar as actividades propostas ao inicio do bloque na páxina 11. 

� Realizar as actividades de autoavaliación da unidade propostas na páxina 36. 

� Actividade 1 da páxina 34 do libro de texto. 

� Actividade 5 da páxina 34 do libro de texto. 

� Actividade 11 da páxina 34 do libro de texto. 

� Actividade 12 da páxina 35 do libro de texto. 

� Actividade 16 da páxina 35 do libro de texto. 
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Actividades de titoría 

� Explique por que se di que a empresa é o eixo de toda a actividade económica. 

� Clasifique os seguintes factores como pertencentes ao entorno xenérico ou ao específi-
co: o tipo de cambio, as relacións cos sindicatos, o nivel cultural da poboación, os 
clientes e as infraestruturas. 

� Imaxine que vostede, xunto cun par de socios, desexan abrir un local de ocio, preferi-
blemente unha discoteca. Onde a situaría? a) nunha zona típica de discotecas ou bares; 
b) onde xa hai moitas, c) ou onde non hai ningunha pero a xente que vive nesa zona é 
moza? Comente as vantaxes e desvantaxes de cada unha das tres opcións. 

� Realice as actividades das páxinas 34 e 35 non sinaladas como actividades de autoava-
liación. 

3. Unidade 2. Clases de empresa 
Criterios de avaliación 

� Coñecer as distintas formas de clasificación empresarial.  

� Identificar as características das empresas de cada sector da actividade económica.  

� Identificar as características das empresas clasificadas en función da propiedade do ca-
pital.  

� Identificar as características das empresas clasificadas segundo o ámbito no que se de-
senvolven.  

� Identificar as características das PEME e das grandes empresas.  

� Comprender e citar as principais vantaxes e desvantaxes das pequenas e medianas em-
presas no noso país.  

� Saber elaborar cadros comparativos dos distintos tipos de empresas segundo a súa for-
ma xurídica.  

� Recoñecer as principais características das empresas segundo a súa forma xurídica.  

� Saber comparar os distintos tipos de empresas segundo a súa forma xurídica, prestando 
especial atención ás principais formas xurídicas no noso país.  

� Coñecer o vocabulario específico e usalo de forma correcta e apropiada.  

� Resolver exercicios sinxelos referentes á emisión de accións e cálculo dos seus princi-
pais valores (VN, VT, VE).  

Suxestións para o estudo 

As empresas pódense clasificar de diferentes modos; é importante que o alumno sexa ca-
paz de recoñecer e identificar rapidamente as principais características de cada tipo de 
empresa.  

Para iso é especialmente recomendable que se elaboren cadros comparativos onde apa-
rezan as características de cada tipo de empresa.  

Dado que esta unidade ten especial relevancia nas PAAU, recoméndase prestar moita 
atención ás principais formas xurídicas no noso país (sociedade de responsabilidade limi-
tada, sociedade anónima, sociedade cooperativa, así como ao empresario individual).  
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Actividades de autoavaliación 

� Intente realizar e despois repase as actividades PAAU propostas nas páxinas 58, 59, 60 
e 61 do libro de texto. Non se esqueza das actividades “segue practicando” da páxina 
59. 

� Conteste á autoavaliación da unidade na páxina 64 do libro de texto. 

� Responda á autoavaliación do bloque na páxina 65 do libro de texto. 

� Responda ás actividades 1, 3, 7, 10, 15, 16 e 20 das páxinas 62 e 63 do libro de texto. 

Actividades de titoría 

� Clasifique as seguintes empresas segundo o sector económico (actividade) ao que per-
tenzan:  Telefónica, Nestlé , R, Citröen, Renfe, Navantia. 

� Busque información: cales son as diferenzas entre un empresario individual e un em-
presario autónomo dependente? 

� Cal é a diferenza entre una acción e unha obrigación? 

� Responda ás actividades non marcadas como de autoavaliación nas páxinas 62 e 63 do 
libro de texto. 

� Defina os seguintes conceptos clave: empresario; clases de empresas segundo o seu ta-
maño, actividade, e forma xurídica; empresa individual e empresa sociedade; empresa-
rio individual e sociedade civil privada; sociedade civil pública; sociedade mercantil; 
sociedade de interese social; acción e participación; valor nominal; valor efectivo; valor 
teórico; dereito de subscrición; taxa de rendibilidade. 

4. Unidade 3. Organización da empresa 
Criterios de avaliación 

� Analizar correctamente as distintas teorías sobre a organización na empresa.  

� Identificar e diferenciar as principais características da organización formal e informal 
da empresa.  

� Elaborar correctamente os distintos tipos de organigramas estudados, especialmente pa-
ra aplicalos aos distintos modelos de departamentalización.  

� Coñecer e desenvolver as características dos distintos modelos organizativos.  

� Comparar as distintas teorías sobre o liderado.  

� Identificar os distintos tipos de decisións e desenvolver o proceso de decisión que deu 
como resultado esa decisión.  

� Resolver correctamente unha matriz de decisión a través dos distintos criterios coñeci-
dos de certeza, risco e incerteza. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade o alumnado será quen de analizar a estrutura organizativa de diversas em-
presas, determinando o modelo organizativo que seguen, elaborando un organigrama da 
mesma e identificando os trazos formais e informais que presenta dita organización.  

Recoméndase que os alumnos elaboren cadros comparativos dos distintos modelos or-
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ganizativos e de departamentalización, buscando exemplos reais aos que fagan referencia 
as súas respostas.  

Actividades de autoavaliación 

� Responder ás preguntas da proba de coñecementos previo da páxina 67 sobre os conti-
dos do bloque II. 

� Preste atención ao exercicio resolto das páxinas 88 á 91. Os criterios de selección son 
algo moi importante que deberá coñecer e saber manexar. 

� Resolva ás actividades da páxina 92 á 99 do libro de texto. As solucións están no pro-
pio libro de texto, agás os apartados “segue practicando” das páxinas 93 e 95, que se 
atopan na sección de respostas ao final desta guía. 

� Realice as actividades de autoavaliación da páxina 102 do libro de texto. 

� Responda ás actividades 1, 7, 11 e 14 das páxinas 100 e 101 do libro de texto. 

Actividades de titoría 

� Realice un esquema comparativo dos trazos máis importantes da organización do traba-
llo segundo Taylor e segundo Mayo. 

� Lea atentamente a seguinte frase: “A organización informal está presente en todo tipo 
de empresa”. Que opina vostede? Cre que é certo? 

� Explique que entende por organización formal da empresa. 

� Cales foron os motivos polos que os traballadores se opuxeron ao taylorismo? 

� Defina os seguintes conceptos claves: dirección de empresa; función de planificación; 
función de organización; organización formal e informal; organigramas; xestión da 
empresa; toma de decisións; matriz de decisións; criterios de selección. 

5. Unidade 4. Xestión de recursos hu-
manos 
Criterios de avaliación 

� Entender a importancia dos recursos humanos na empresa.  

� Coñecer as funcións que desempeña o departamento de recursos humanos.  

� Capacidade de planificar un proceso de selección de persoal.  

� Recoñecer as principais fontes de emprego.  

� Identificar as principais partes dun contrato de traballo.  

� Recoñecer os principais dereitos e deberes dos traballadores.  

� Desenvolver un sistema de incentivos correcto para un determinado contexto.  

� Dominar as principais teorías de motivación. 
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Suxestións para o estudo 

Esta unidade didáctica adoita suscitar grande interese no alumnado xa que a procura de 
emprego adoita ser unha das súas principais inquietudes, polo que presenta unha excelente 
oportunidade de motivación.  

Debido ás características propias do alumnado do bacharelato para adultos, é probable 
que moitos xa tiveran un ou varios contratos de traballo polo que é recomendable que os 
contidos referidos a contratos de traballo se desenvolvan facendo referencia ás experien-
cias profesionais que poida ter o alumnado. A fixación de contidos desta forma tende a ser 
maior e facilita a comprensión. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice as actividades das probas de acceso á universidade nas páxinas 124 e 126. 

� Resposta ás actividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do apartado “segue practicando” das páxinas 
125 e 127 do libro de texto. 

� Conteste ás actividades 1, 2, 4 e 6 da páxina 128 e 14, 15 e 16 da páxina 129 do libro 
de texto. 

� Realice as actividades de autoavaliación da unidade 3 na páxina 130 do libro de texto. 

� Conteste ás actividades da autoavaliación do bloque II (unidades 3 e 4) na páxina 131 
do libro de texto. 

Actividades de titoría 

� Explique a importancia do factor humano dentro da empresa. 

� Enumere as diferenzas máis importantes entre o contrato en prácticas e o contrato de 
formación. 

� Enumere os puntos que ha de ter un contrato de traballo. 

� Cite algúns puntos que poidan estar recollidos no convenio colectivo. 

� Defina os seguintes conceptos clave: as funcións do departamento de recursos huma-
nos; organización e planificación do persoal; selección e contratación; administración 
de persoal; tipos de contratos; contido dos contratos; formalización dos contratos; nó-
minas e seguros sociais; formación de recursos humanos; os representantes dos traba-
lladores; conflitos laborais. 
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6. Unidade 5. A función produtiva 
Criterios de avaliación 

� Diferenciar correctamente entre o ciclo de aprovisionamento dunha empresa comercial 
e dunha empresa produtora.  

� Distinguir os distintos tipos de procesos produtivos.  

� Debuxar o gráfico de inventarios dunha empresa a partir de datos sinxelos.  

� Calcular as distintas magnitudes que se derivan da aplicación do modelo de Wilson.  

� Calcular correctamente o período medio de maduración, interpretando os resultados.  

� Realizar correctamente o cálculo das existencias finais e o custo das vendas dunha em-
presa aplicando os diferentes criterios de valoración FIFO e PMP.  

� Obter e interpretar correctamente os distintos custos asociados á produción.  

� Coñecer e utilizar correctamente a terminoloxía propia desta unidade.  

Suxestións para o estudo 

Esta unidade didáctica aglutina a maior parte das preguntas de tipo práctico que se verán 
durante o curso e, así mesmo, que o alumnado pode atopar no seu exame PAAU, polo que 
é especialmente importante insistir na parte práctica desta unidade. Ao final da mesma, 
atópase unha importante batería de problemas para repasar.   

É recomendable recordar os problemas desta unidade de forma periódica para non co-
rrer o risco de que estes se esquezan durante o curso. Unha boa forma de comprobar que 
os problemas foron realmente comprendidos é tentar volver a esta unidade e repasalos ao 
longo do curso. 

A pesar de que a extensión desta unidade didáctica non é significativamente superior á 
do resto de unidades, é conveniente dedicarlle suficiente tempo para que o alumno poida 
dominar tanto a parte teórica como todos os tipos de problemas que se abordan. 

Actividades de autoavaliación 

� Responda ás actividades da páxina 133 do libro de texto. 

� Realice as actividades das páxinas 156, 158, 160, 162 e 165 do libro de texto; compro-
be despois os resultados no propio libro. 

� Conteste ás actividade “segue practicando” das páxinas 157, 161 e 167 do libro de tex-
to. 

� Responda ás actividades 1 e 4 da páxina 168 e  6, 7, 8 e 9 da páxina 169 do libro de 
texto. 

� Realice o exercicio de autoavaliación da páxina 170 do libro de texto.  

Actividades de titoría 

� Se tres traballadores fabrican nun día 300 unidades dun produto traballando 8 horas ca-
da un, calcule a produtividade de cada traballador. 
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� Cando podemos dicir que un proceso é ineficiente economicamente? 

� Existen os custos fixos a longo prazo? Razoe a súa resposta. 

� Enumere as hipóteses nas que se basea o modelo de Wilson. 

� Explique os principais criterios empregados para valorar a saída das existencias. 

� Conteste ás actividades das páxinas 168 e 169 que non foron marcadas como activida-
des de autoavaliación. 

Defina: produtividade; eficiencia técnica, eficiencia económica; custos fixos e custos 
variables; custos directos e indirectos; método PERT-CPM de planificación da produ-
ción; a función de aprovisionamento, existencias: concepto e tipos; o modelo de pedido 
óptimo ou modelo de Wilson; valoración das existencias; valoración das saídas do al-
macén: métodos PMP e FIFO. 

7. Unidade 6. A función comercial 
Criterios de avaliación 

� Diferenciar os distintos tipos de mercados.  

� Elixir razoadamente o segmento de mercado ao que dirixir un determinado produto.  

� Determinar os atributos do produto e a fase do ciclo de vida do produto onde se atopa.  

� Obter o prezo segundo distintos criterios.  

� Elixir a canle de distribución máis adecuada.  

� Elixir as políticas de comunicación máis adecuadas na política de mercadotecnia.  

Suxestións para o estudo 

A mercadotecnia defínese como a ciencia de satisfacer as necesidades dos clientes e obter 
ganancias ao mesmo tempo. Sería conveniente que o alumno analizase distintos textos on-
de identifique as políticas de mercadotecnia que levan a cabo algunhas das empresas máis 
coñecidas, xa que este tipo de preguntas adoita ser frecuente nas probas PAAU.  

Esta unidade é en gran medida teórica, así que se recomenda ao alumnado a confección 
de esquemas e resumos que poidan axudar a fixar os contidos dun modo máis doado. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice as actividades das páxinas 190 e 192 do libro de texto, comprobe despois os re-
sultados no propio libro. 

� Conteste ás actividades “segue practicando” da páxina 191 do libro de texto. 

� Responda ás actividades 1, 2 e 4 da páxina 194 e  5, 7, 8, 11 e 13 da páxina 195 do li-
bro de texto. 

� Realice o exercicio de autoavaliación da unidade e do bloque das páxina 196 e 197, 
respectivamente, do libro de texto.  

Actividades de titoría 

� Explique en que consiste a función comercial dentro dunha empresa. 
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� Razoe se o mercado das mazás cumpre as características do mercado de competencia 
perfecta. 

� Que valo terá a cota de mercado dunha empresa monopolística? Razoe a súa resposta. 

� Busque o segmento de mercado máis adecuado dun videoxogo a través de internet e 
dun bolso de pel de crocodilo. 

� Intente explicar a diferenza entre comprador e consumidor. 

� Conteste ás actividades das páxinas 194 e 195 que non foron marcadas como activida-
des de autoavaliación. 

� Defina: o mercado e os seus tipos; cota de mercado dunha empresa; estudo do mercado 
e as súas fases; segmentación dos mercados; mercadotecnia: concepto e a súa impor-
tancia; elementos da mercadotecnia: as catro “p”. 

8. Unidade 7. Obrigas contables da em-
presa 
Criterios de avaliación 

� Identificar as principais contas patrimoniais e de xestión.  

� Elaborar de forma correcta o balance de situación, ordenado por masas patrimoniais.  

� Achar a amortización anual e acumulada e interpretar o seu resultado.  

� Elaborar de forma correcta a conta de perdas e ganancias así como os seus principais 
subsaldos.  

� Explicar as contas anuais.  

� Explicar as características dos libros contables.  

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade iníciase o estudo da contabilidade da empresa: é especialmente importante a 
realización frecuente e periódica de problemas contables, sobre todo centrados no balance 
de situación, parte fundamental da materia e que ademais aparece de forma constante nas  
PAAU.  

Recoméndase ao alumnado a utilización dos nomes indicados no novo plan xeral con-
table (PXC) a fin de facilitarlle a adaptación ás PAAU e a súa preparación para a realidade 
económica.  

Actividades de autoavaliación 

� Responder ás actividades da páxina 199 do libro de texto. 

� Realizar as actividades das páxinas 218, 220 e 222 do libro de texto, comprobe despois 
os resultados no propio libro. 

� Responda ás actividades 1,3, 4, 5 e 7 da páxina 224 e  8, 9, 10, 13, 14, 17, 20 e 24 da 
páxina 225 do libro de texto. 

� Realice o exercicio de autoavaliación da páxina 228 do libro de texto.  
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Actividades de titoría 

� Indique que masas patrimoniais e elementos do patrimonio pertencen a cada un dos sete 
grupos contables. 

� Explique que información achegan de xeito global as contas anuais. 

� Investigue se a duración do ano económico coincide co ano cronolóxico. 

� Clasifique, segundo as masas patrimoniais ás que pertenzan, as seguintes contas: ban-
cos, material de oficina, construcións, provedores, efectos comerciais a pagar, clientes, 
organismos da seguridade social, acredores, débedas a longo prazo, mercadorías, reser-
vas legais, perdas e ganancias. 

� Conteste ás actividades das páxinas 224 a 227 que non foron marcadas como activida-
des de autoavaliación. 

� Defina: estado financeiro da empresa; tratamento contable da información; patrimonio 
empresarial; partida dobre; activo; patrimonio neto e pasivo; masas patrimoniais; ba-
lance de situación; plan xeral de contabilidade (PXC). 

9. Unidade 8. Análise da información 
contable 
Criterios de avaliación 

� Obter e interpretar correctamente o fondo de manobra.  

� Obter e interpretar correctamente os cocientes financeiros a curto prazo.  

� Obter e interpretar correctamente os cocientes financeiros a longo prazo.  

� Obter e interpretar correctamente os cocientes económicos.  

� Obter, interpretar correctamente e representar o limiar de rendibilidade.  

� Dominar o vocabulario propio da unidade.  

� Resolver correcta e rigorosamente os problemas, representacións gráficas e deducións 
matemáticas.  

Suxestións para o estudo 

O tempo dedicado a resolver algúns problemas baseados en cocientes adoita ser elevado, 
debido a que hai que achar o balance de situación e/ou a conta de perdas e ganancias. 
Unha forma de aforrar tempo é utilizar problemas xa resoltos noutras unidades a modo de 
repaso. Con respecto ao limiar de rendibilidade, é recomendable que o alumnado repare na 
utilidade deste concepto desde o punto de vista da súa realidade máis próxima.  

Actividades de autoavaliación 

� Realizar as actividades das páxinas 246, 248, 250 e 253 do libro de texto; comprobe 
despois os resultados no propio libro. 

� Conteste ás actividade “segue practicando” das páxinas 252 e 255 do libro de texto. 

� Responda ás actividades 1, 3 e 4 da páxina 256 do libro de texto. 

� Responda ás actividades 5, 7 e 10 da páxina 257 do libro de texto. 
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� Responda ás actividades 12 e 16 da páxina 258 e 18, 21, 22 da páxina 259 libro de tex-
to. 

�  Realice os exercicios de autoavaliación tanto da unidade coma do bloque nas páxinas 
260 e 261, respectivamente, do libro de texto.  

Actividades de titoría 

� Que significa que unha empresa se atope nunha situación de suspensión de pagos? Que 
medidas proporía vostede para loitar contra esa situación? 

� Por que se define o fondo de manobra como o capital corrente, é dicir, como a parte 
permanente do activo corrente? 

� Cales son os cocientes que miden a posibilidade de suspensión de pagos ou quebra du-
nha empresa? 

� Explique por que se calcula de forma diferente a rendibilidade económica e a rendibili-
dade financeira. Cando interesa estudar máis unha cá outra? 

� Conteste ás actividades das páxinas 256 á 259 que non foron marcadas como activida-
des de autoavaliación. 

� Defina: equilibrio patrimonial, análise financeira, análise económica, análise patrimo-
nial, liquidez, solvencia, cocientes financeiros: tesourería, liquidez, garantía, dispoñibi-
lidade, autonomía e calidade da débeda, apancamento e endebedamento (positivo e ne-
gativo), limiar de rendibilidade, rendibilidade económica, rendibilidade financeira, fon-
do de manobra.   

10. Unidade 9. A decisión de inversión 
Criterios de avaliación 

� Confeccionar correctamente a táboa de fluxos de caixa para cada período.  
Resolver razoada e correctamente os problemas de valoración de investimentos basea-
dos no prazo de recuperación.  

� Resolver razoada e correctamente os problemas de valoración de investimentos basea-
dos no fluxo neto total. 

� Resolver razoada e correctamente os problemas de valoración de investimentos basea-
dos no Valor Actualizado Neto. 

� Resolver razoada e correctamente os problemas de valoración de investimentos basea-
dos na Taxa Interna de Retorno. 

� Comparar razoadamente os resultados arroxados por cada criterio a fin de elixir o pro-
xecto de investimento máis adecuado. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade estúdanse distintos métodos de valoración de investimentos que poden ser 
aplicados para un mesmo problema. É recomendable que se resolvan problemas nos que 
se apliquen todos os criterios explicados a fin de que o alumno aprenda a comparar os re-
sultados e a elixir o máis adecuado tras sopesar as vantaxes e inconvenientes de cada crite-
rio.  

Nesta unidade introduciranse conceptos como fluxo de caixa (Cash-flow), valor enga-
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dido neto (VAN) ou taxa interna de retorno (TIR). A importancia destes conceptos e a súa 
aplicación práctica para medir a idoneidade das inversións fainos absolutamente impres-
cindibles, tanto no súa definición coma no seu manexo á hora da resolución de problemas. 

Preste atención á gran cantidade de exercicios resoltos que aparecen ao longo da unida-
de, serán de grande axuda para clarificar a resolución dos problemas. 

Actividades de autoavaliación 

� Responda ás actividades da páxina 263 do libro de texto. 

� Realice as actividades das páxinas 280, 283 e 285 do libro de texto, comprobe despois 
os resultados no propio libro. 

� Conteste ás actividade “segue practicando” das páxinas 282 e 284 do libro de texto. 

� Responda ás actividades 1 , 2 e 4 da páxina 288 e  6, 7 e 9 da páxina 289 do libro de 
texto. 

� Realice o exercicio de autoavaliación da páxina 290 do libro de texto.  

Actividades de titoría 

� Razoe a diferenza que existe entre o período medio de maduración dunha empresa 
construtora e o dunha empresa de confección. 

� Unha empresa debe decidir entre adquirir unha máquina cun custe de adquisición de 
400 € e uns cobros netos de 200 € durante 3 anos ou depositar os 400 € nun banco a un 
5% de interese anual durante os 3 anos. Calcule a rendibilidade que representa a com-
pra da máquina para a empresa e explique cal das dúas é a mellor alternativa. 

� A empresa LeanMáis quere sacar ao mercado unha nova colección de libros. Para isto 
precisa facer unha inversión inicial de 20000 €. Os fluxos de caixa (Cash-flow) ascen-
den a 7000 €. Despois de 3 anos liquídase a empresa e véndense os activos por 15000 
€. O custe do capital deste proxecto é do 5 %. Determine mediante o criterio do VAN 
se este proxecto é rendible economicamente. 

� Explique a diferenza entre métodos estatísticos e métodos dinámicos para seleccionar 
unha inversión. 

� Unha inversión que dura 4 anos presenta uns fluxos de caixa de 200, 300, 400 e 500 € 
respectivamente. Se a inversión inicial é de 250 € e a taxa de actualización é do 7 %, 
calcule o valor do capital no segundo ano. 

� Conteste ás actividades das páxinas 288 e 289 que non foron marcadas como activida-
des de autoavaliación. 

� Defina: Fluxo de Caixa (Cash-Flow) ; VAN; TIR; Pay-Back;  risco; interese; beneficio; 
actualización de capitais; capitalización; fluxo neto total. 

11. Unidade 10. Fontes de financiamento 
da empresa 
Criterios de avaliación 

� Elaborar cadros comparativos das diferentes fontes de financiamento.  

� Comparar os custos das fontes de financiamento observadas.  
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� Aprender as principais características de cada fonte de financiamento.  

� Recoñecer os distintos criterios de clasificación das fontes de financiamento da empre-
sa.  

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade analízanse as diferentes formas de investimento que están ao dispor das 
empresas. O obxectivo é familiarizarse con elas para estar en disposición de comprendelas 
e poder así elixir a máis adecuada en cada caso.  

O alumnado pode empregar as  noticias de prensa que ilustren as distintas formas de fi-
nanciamento coas que poden contar as empresas para financiar os seus proxectos de inves-
timento.  

A través da reflexión e da información dos medios de comunicación pódese analizar 
como a conxuntura económica pode limitar as posibilidades de financiamento das empre-
sas e o custo das mesmas. 

 

Actividades de autoavaliación 

� Realizar as actividades das páxinas 310, 312 e 314  do libro de texto, comprobe despois 
os resultados no propio libro. 

� Conteste ás actividades “segue practicando” das páxinas 311 e 315 do libro de texto. 

� Responda ás actividades 1, 3, 7 e 9 da páxina 316 e  11, 13, 14 e 19 da páxina 317 do 
libro de texto. 

� Realice os exercicios de autoavaliación da unidade e do bloque nas páxinas 318 e 319 
do libro de texto.  

Actividades de titoría 

� Clasifique as seguintes fontes de financiamento segundo os diferentes criterios estuda-
dos: a) desconto dunha letra; b) reserva legal; c) amortizacións; d) capital social; e) 
empréstito. 

� Que é un empréstito? En que se diferenza dunha emisión de accións? 

� Poña tres exemplos de bens que poidan ser adquiridos a través do leasing e explique ca-
les son as opcións da empresa cando remata o contrato de leasing. 

� Explique as principais vantaxes do factoring como fonte de recursos. 

� Cal é o custo que representan os recursos propios da empresa? Razoe a resposta dende 
o punto de vista da rendibilidade que obteñen os seus propietarios. 

� Conteste ás actividades das páxinas 316 e 317 que non foron marcadas como activida-
des de autoavaliación.  

� Defina:  fontes de financiamento da empresa: recursos propios, recursos alleos (a longo 
e a curto prazo); custos da fonte de financiamento; selección da fonte de financiamento; 
os investimentos e as súas características, o risco. 
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12. Unidade 11. Planificación estratéxica 
e control 
Criterios de avaliación 

� Definir un proceso de planificación.  

� Identificar as principais debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades dun proxecto.  

� Identificar e definir as principais estratexias.  

� Identificar e definir as forzas que interveñen no modelo de Porter.  

� Definir un proceso de control.  

� Analizar  textos económicos sobre distintas políticas de planificación estratéxica.  

Suxestións para o estudo 

Ao longo desta unidade aparecen diferentes conceptos claves que será moi necesario do-
minar e entender. A definición das diferentes políticas e estratexias é algo que se pode ver 
facilmente plasmado en textos de carácter económico publicados en xornais, revistas, etcé-
tera. Por tanto recoméndase a lectura detallada da información económica nos xornais, ou 
incluso en xornais de carácter económico (Cinco días, Expansión, La gaceta de los nego-
cios) onde pode identificar e ver exemplificadas as distintas políticas estratéxicas.  

Por outra banda, sería interesante tentar a elaboración dunha análise DAFO sobre algún 
proxecto empresarial próximo a cada alumno ou alumna. No caso de haber tempo sufi-
ciente, incluso se poderían establecer debates acerca das diferentes estratexias máis vanta-
xosas para cada proxecto. 

Actividades de autoavaliación 

� Conteste ás actividades da páxina 321. 

� Realice as actividades da páxina 340; comprobe despois os resultados no propio libro. 

� Conteste á actividade “segue practicando” da páxina 341 do libro de texto. 

� Responda ás actividades 1 e 2 da páxina 342 e  4, 6, 8 e 9 da páxina 343 do libro de 
texto. 

� Realice o exercicio de autoavaliación da páxina 344 do libro de texto.  

Actividades de titoría 

� Explique vostede por que a planificación é a tarefa previa a todas as realizadas pola 
empresa. 

� Comente cales poderían ser a misión e os grandes obxectivos de empresas como: a) 
Citröen, b) Leite Río, c) Grupo Inditex. 

� Cales son as diferentes etapas do proceso de planificación segundo Koontz, O’Donnel e 
Weihrich? En que consiste cada unha delas? 

� Explique en que consiste o método DAFO. 
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� Enumere e explique os diferentes sistemas de control e as súas limitacións. 

� Conteste ás actividades das páxinas 342 e 343 que non foron marcadas como activida-
des de autoavaliación. 

� Defina: planificación; estratexia; plan estratéxico; análise estratéxico; análise DAFO; 
modelo de Porter; cadea de valor; control da actividade. 

13. Unidade 12. O proxecto empresarial 
Criterios de avaliación 

� Analizar a relación entre globalización económica, internet e os novos modelos empre-
sariais.  

� Recoñecer as novas relacións que o comercio electrónico supuxo sobre os distintos 
axentes económicos.  

� Elaboración dun proxecto empresarial de viabilidade no contorno máis próximo.  

� Defender e expoñer os proxectos realizados.  

� Utilizar o vocabulario e os conceptos propios da unidade didáctica.  

� Relacionar e utilizar os conceptos adquiridos en unidades didácticas anteriores na ela-
boración do proxecto empresarial.  

Suxestións para o estudo 

Esta unidade exponse como unha aplicación práctica de moitos dos conceptos que foron 
desenvolvidos ao longo das unidades didácticas anteriores. Por outra banda, obsérvase que 
o proxecto empresarial, fío condutor desta unidade didáctica, exponse como unha ferra-
menta útil nunha realidade na que as tecnoloxías da información e a comunicación desem-
peñan un importante papel na empresa.  

O obxectivo desta unidade didáctica é tentar levar a cabo e poñer en valor todo o 
aprendido ao longo do curso, de modo que o alumno poida ir paso a paso a través do ca-
miño necesario para pór en marcha un proceso empresarial. Perséguese que analicen que 
impacto positivo e/ou negativo poden ter as novas tecnoloxías no desenvolvemento dunha 
idea empresarial, comparando o negocio tradicional con aquel que utiliza ditas tecnoloxí-
as. 

Actividades de autoavaliación 

� Realizar as actividades das páxinas 356 do libro de texto, comprobe despois os resulta-
dos no propio libro. 

� Responda ás actividades 1, 2, 3, 4, 10, 16, 18 e 19 da páxina 358 do libro de texto. 

� Realice o exercicio de autoavaliación da páxina 359 do libro de texto.  

Actividades de titoría 

� Busque varios exemplos onde a localización do negocio sexa unha variable fundamen-
tal e comente por que cre que é así en cada un deses casos. 

� Pense en dous exemplos de negocios que se poderían iniciar no seu lugar de residencia 
e realice o análise DAFO para eles. 
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� Razoe: en que circunstancias se podería seleccionar como forma xurídica da empresa a 
de sociedade de responsabilidade ilimitada? 

� Que aspectos concretos do estudo de mercado habería que coñecer para crear uns mul-
ticines? 

� Conteste ás actividades das páxinas 358 e 359 que non foron marcadas como activida-
des de autoavaliación. 

� Defina: variables da iniciativa empresarial: endóxenas e esóxenas; viabilidade do pro-
xecto empresarial; idea de negocio; estudo e análise de viabilidade; memoria do pro-
xecto empresarial; constitución formal e obrigas coas administracións públicas. 
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14. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

14.1 Unidade 1. Introdución á empresa 

Solución ás actividades da páxina 11 

Solución ás preguntas de desenrolar 

Solución á actividade 1 

Indique varios criterios que poden ter en conta as empresas á hora de elixir a localización 
das súas plantas produtivas.  

� A demanda do mercado.  

� O aprovisionamento de materias primas.  

� As comunicacións e o transporte.  

� O mercado de traballo.  

� Dispoñibilidade de servizos.  

� Custo do chan.  

� Lexislación.  

� Desenvolvemento económico da zona. 

Solución á actividade 2. 

Entre outros criterios posibles, as empresas poden decidir a súa localización na proximi-
dade das materias primas máis utilizadas no seu proceso produtivo ou na proximidade dos 
mercados finais de venda. En que circunstancias elixirá unha empresa unha ou outra op-
ción? Para responder pode utilizar un exemplo dunha empresa e explicar a súa decisión de 
localización.  

Optarase pola proximidade ás materias primas cando o produto sen transformar sexa 
perecedoiro, voluminoso e o seu mercado estea disperso. En caso contrario optarase por 
situarse cerca do mercado final. 

Solución ás preguntas tipo test 

� 1. Opción a. 

� 2. Opción c. 

Solución ao problema 
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Solución ás actividades de autoavaliación da páxina 36 do libro do alumno 

A resposta a estas actividades atópase no recadro ao fondo da páxina 36 do libro de texto. 

Solución á actividade 1 da páxina 34 do libro de texto 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción a. 

� 3. Opción c. 

� 4. Opción a. 

� 5. Opción b. 

� 6. Solución c 

Solución á actividade 5 da páxina 34 do libro de texto. 

� Definición: unha empresa é unha organización que compra factores e transfórmaos para 
producir bens ou servizos que vende no mercado.  

� Elementos: elemento humano, patrimonio, organización e contorno.  

� Obxectivos: normalmente, o obxectivo básico da empresa é maximizar os beneficios, o 
que se logra cando a diferenza entre o ingreso total e o custo total é a máxima posible.  

� Principais áreas funcionais: produtiva, recursos humanos, comercial, financeira e inves-
tidora e de planificación e estratexia. 

Solución á actividade 11 da páxina 34 do libro de texto. 

A responsabilidade social da empresa fai referencia á conveniencia de que toda empresa 
considere, ademais dos efectos económicos privados, os efectos sociais que xeran as súas 
decisións e actuacións sobre o contorno.  

O balance social é unha técnica que permite reunir información cuantitativa e cualitativa 
para poder avaliar o desenvolvemento das actividades da empresa e a súa repercusión so-
cial, centrándose na análise dos aspectos sociais e éticos.  

O balance social debe proporcionar información sobre os aspectos seguintes: os axentes 
sociais, a xestión da empresa e os indicadores subxectivos. 

Solución á actividade 12 da páxina 35 do libro de texto. 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción b. 

� 4. Opción b. 
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� 5. Opción a. 

� 6. Opción c. 

Solución á actividade 16  da páxina 35 do libro de texto 

Frank H. Knight destacou o risco como característica esencial da xestión empresarial. O 
empresario contrata os factores produtivos a uns prezos determinados, que representan os 
custos da empresa e desta forma xera as rendas monetarias.  

Para Joseph A. Schumpeter o empresario é o impulsor fundamental do desenvolvemen-
to económico capitalista. A súa función principal consiste en innovar, é dicir, aplicar as 
invencións tecnolóxicas a usos comerciais ou industriais.  

Amancio Ortega sería un exemplo de empresario capitalista, arriscando a súa fabrica de 
batas para dar o salto con importantes e arriscados investimentos ata crear o grupo Inditex.  

Sergey Brin e Larry Page (cofundadores de Google) serían bos exemplos do empresario 
innovador. 

Unidade 2. Clases de empresas 

Solución ás actividades das páxina 60, 64 e 65 do libro de texto 

As solucións atópanse no propio libro de texto. 

Solución á actividade 1 da páxina 59 do libro de texto: apartado “segue practicando” 

� O valor nominal: 

 

� O valor teórico contable por título: 

 

� O dividendo repartido por título: 

 

Solución á actividade 2 da páxina 59 do libro de texto: apartado “segue practicando” 

� Que as accións foron emitidas á par (isto quere dicir que o valor efectivo da acción é 
superior en 8 euros ao seu valor nominal). 

� É o valor que ten cada acción e que aparece no título ou anotación en conta. Se o capi-
tal social da empresa se divide en partes iguais, o valor nominal de cada unha das ac-
cións obtense de dividir o capital entre o número de accións. 
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Solución á actividade 1 da páxina 62 do libro de texto 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción b. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción c. 

� 6. Opción b. 

Solución á actividade 3 da páxina 62 do libro de texto 

Posibles oportunidades para as PEME:  

� Posibilidade de axudas para as S.L.N.E. ao ter un capital social reducido.  

� Xeran simpatía no cliente ao velas como algo próximo e comprometido.  

� A evolución dos mercados crean nichos de mercados que as PEME saben cubrir con 
rapidez.  

� Ofrecen produtos máis exclusivos nunha época na que prima a diferenciación como un 
atributo de valor nos produtos e servizos, o que fai que se eleven as súas vendas. 

As PEME son unha peza importante no tecido empresarial de calquera país, polo que 
non é probable a súa desaparición, xa que presentan estas vantaxes:  

� Mellor adaptación ás circunstancias debido á súa maior flexibilidade.  

� Especialización en mercados pequenos.  

� Relación máis próxima cos empregados.  

� Coñecemento do mercado.  

� Trato co cliente próximo.  

� Outros. 

Solución á actividade 7 da páxina 62 do libro de texto 

� Unha sociedade laboral é unha sociedade anónima ou unha sociedade de responsabili-
dade limitada na que a maioría do capital social é propiedade dos traballadores que 
prestan nela servizos retribuídos en forma persoal e directa e cuxa relación laboral é por 
tempo indefinido. 

� Non, pode ser S.A.L. (Sociedade Anónima Laboral) ou S.L.L. (Sociedade de Respon-
sabilidade Limitada Laboral). 

Solución á actividade 10 da páxina 62 do libro de texto 

Sería moi recomendable unha sociedade anónima, xa que podería financiarse a través 
de ampliacións de capital de forma sinxela, tería unha responsabilidade limitada ante ter-
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ceiros e tería un imposto sobre beneficios do 35% aínda que obtivese uns beneficios moi 
elevados. 

Solución á actividade 15 da páxina 63 do libro de texto 

� 1. Opción a. 

� 2. Opción a. 

� 3. Opción b. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción b. 

Solución á actividade 16 da páxina 63 do libro de texto 

Dereito preferente que se concede aos accionistas a subscribir novas accións para que-
dar coa mesma proporción de capital que posuían antes da ampliación. 

Solución á actividade 20 da páxina 63 do libro de texto 

20 000 accións vellas  -----------------------     100%  

 5 000 accións vellas -----------------------         x  

x = 25%  

O desembolso do accionista deberase ao custo das propias accións máis o custo dos derei-
tos para comprar devanditas accións, aínda que neste caso é posuidor de todos os dereitos, 
así que só terá que facer fronte ao pago do valor de emisión das accións.  

Accións novas → 10 000 · 0'25 = 2 500 accións  

O desembolso do accionista deberase ao custo das propias accións máis o custo dos derei-
tos para comprar devanditas accións:  

 

Custo acción = nº accións · VE = 2 500 · 800 = 2000000 €  

Valor cotización = 800 € / acción  

Capital despois = 10000000 +(10000 · 500) = 15 000000 € 

Nº accións despois= 20000+10000= 30000 accións 
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O Señor Rodríguez terá que desembolsar 5000 dereitos para adquirir as 2500 accións. 

Cando a empresa fai unha ampliación de capital, outorga aos seus accionistas un derei-
to preferente a subscribir novas accións para que poidan quedar coa mesma proporción de 
capital que posuían antes da ampliación de fondos propios.  

Este dereito de subscrición é valorable economicamente e o accionista pode optar por 
comprar novas accións ou por vender este dereito de subscrición, como compensación po-
la perda de poder que sofre ante a ampliación de capital. 

Unidade 3. Organización da empresa 

Solución ás preguntas do test de coñecementos previos sobre o bloque II da páxina 67 
do libro de texto 

Solución ás preguntas de desenrolo 

Un círculo de calidade é un conxunto de traballadores da mesma área que se reúnen regu-
larmente e de forma voluntaria para tratar de resolver problemas e reducir os custos dos 
seus departamentos.  

É unha técnica que as empresas adoitan utilizar para incentivar os seus empregados im-
plicándoos nun obxectivo común, mellorar a calidade dos procedementos, dos produtos e, 
en xeral, a calidade de vida no traballo. 

Solución ás preguntas do test 

Solución á actividade 1 do test 

� a) Consulte a páxina 69 do libro do alumno. 

� b) Un organigrama é a representación gráfica da estrutura formal da empresa. De forma 
sintética e simplificada dá a coñecer as características principais da devandita estrutura.  

– Pola súa forma son: horizontais e verticais.  

– Pola súa finalidade son: informativos e analíticos.  

– Polo seu contido son: funcionais e estruturais.  

– Pola súa extensión son: xenerais, de detalle e funcionais. 

� c) A organización formal establécea a alta dirección da empresa de forma que os distin-
tos elementos dunha empresa teñan claramente definidas as súas funcións, posición xe-
rárquica e canles de comunicación.  

A organización informal está formada polo conxunto de relacións persoais e sociais, 
que, sen estar preestablecidas pola dirección, xorden espontaneamente cando as persoas se 
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asocian entre si. A súa actividade atópase fóra do control da autoridade oficial: son centros 
de poder carentes de recoñecemento oficial. 

Solución á actividade 2 do test 

Opción a. 

Solución á actividade 3 do test 

Opción c. 

Solución ao problema 

  

 S1 S2 S3 S4 

I1 19 14 18 13 

I2 17 15 22 11 

 

� Laplace: mellor opción I2: 

I1 = 19·0,25 + 14·0,25 + 18·0,25 + 13·0,25 = 16 u.m. 

 

 

� Optimista: mellor opción I2: 

Mellor resultado I1: 19 u.m. 

Mellor resultado I2: 22 u.m. 

� Pesimista ou de Wald: mellor opción I1 

Peor resultado I1: 13 u.m. 

Peor resultado I2: 11 u.m. 

� Optimista parcial ou de Hurwicz: mellor opción I2 

Coef. de pesimismo: 1-0,8 = 0,2 

Mellor resultado I1: 19 u.m. 

Peor resultado I1: 13 u.m. 
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: 11 u.m. 

m. 

 

Solución ás actividades “segue practicando” da páxina 93 

Solución á actividade 1 da páxina 93 

Un organigrama é a representación gráfica da estrutura formal da empresa. De forma sin-
tética e simplificada dá a coñecer as características principais da devandita estrutura. 

Exemplo de organigrama vertical: 

 

Exemplo de organigrama horizontal: 



Páxina 33 de 93 

 

 

Solución ás actividades 2 da páxina 93 

 

 

 

Habería tres niveis xerárquicos:  

� Nivel 1: presidente da filial Española.  

� Nivel 2: directores de administración, compras e vendas.  

� Nivel 3: xefes de tenda de Madrid e Barcelona. 

Solución á actividade “segue practicando” número 3 da páxina 95 

Na devandita empresa conviven a organización formal e a informal, que se mesturan e 
complementan.  

A organización formal establécea a alta dirección da empresa de forma que os distintos 
elementos dunha empresa teñan claramente definidas as súas funcións, posición xerárqui-
ca e canles de comunicación. Viría marcada pola relación xerárquica entre Xan e Pedro.  

A organización informal está formada polo conxunto de relacións persoais e sociais, 
que sen estar preestablecidas pola dirección, xorden espontaneamente cando as persoas se 
asocian entre si. A súa actividade atópase fóra do control da autoridade oficial: son centros 
de poder carentes de recoñecemento oficial.Viría marcada pola relación de amizade entre 
Xan e Pedro. 

Solución á actividade “segue practicando” número 4 da páxina 95 

O deseño de estruturas organizativas é unha das ferramentas da dirección para conseguir o 
adecuado funcionamento da actividade empresarial. Cunha organización adecuada a em-
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presa asegúrase que todas as tarefas queden cubertas e non se duplique ningunha tarefa. 
Unha estrutura eficiente mellora a produtividade da empresa. A organización formal esta-
blécea a alta dirección da empresa de forma que os distintos elementos dunha empresa te-
ñan claramente definidas as súas funcións, posición xerárquica e canles de comunicación.  

A organización informal está formada polo conxunto de relacións persoais e sociais, 
que, sen estar preestablecidas pola dirección, xorden espontaneamente cando as persoas se 
asocian entre si. A súa actividade atópase fóra do control da autoridade oficial: son centros 
de poder carentes de recoñecemento oficial. 

Solución á actividade “segue practicando” número 5 da páxina 95 

Trátase dunha estrutura xerárquica ou lineal, que se caracteriza porque todos os membros 
da empresa dependen dun superior, que é quen dá as ordes, e só pódense recibir del. A ca-
dea de mando é moi clara e é difícil que ninguén a salte. As ordes nacen na alta dirección e 
logo van descendendo, ata chegar aos niveis inferiores. Hai unha escasa circulación da in-
formación. Este tipo de estrutura é idónea para empresas pequenas e medianas, xa que é 
unha estrutura ríxida. 

Solución á actividade “segue practicando” número 6 da páxina 95 

A departamentalización ten a súa orixe na división do traballo, xa que a especialización 
propicia a agrupación de actividades e a asignación das mesmas a uns órganos específicos 
que se coñecen como departamentos.  

Hai varias formas de departamentalizar:  

� División por funcións empresariais.  

� División por clientes (divisional).  

� División por produtos (divisional).  

� División por zonas (divisional).  

� División por procesos. 

Solución á actividade “segue practicando” número 7 da páxina 95 

É unha das máis utilizadas e consiste en agrupar as tarefas da empresa tomando como ba-
see as funcións básicas.  

� Vantaxes: gran especialización, estimula o crecemento da empresa e favorece a mellora 
da calidade.  

� Inconvenientes: a excesiva especialización pode facer desaparecer a necesaria coopera-
ción interdepartamental, menosprezo doutros departamentos por parte de cada un, risco 
de deixar sen solución os problemas difíciles de definir e diminución da importancia da 
autoridade. 

A estrutura matricial consiste na existencia conxunta e solapada de agrupacións funcio-
nais con agrupacións baseadas no produto, a zona ou o tipo de cliente. Na estrutura matri-
cial, ao combinar dous criterios organizativos, existe unha dobre autoridade: cada persoa, 
recibe por unha banda instrucións do director do proxecto (horizontalmente) e, por outra, 
do director do seu departamento funcional (verticalmente). 

Diferénciase da funcional, en que na matricial non se cumpre o principio de unidade de 
mando, que combina dous tipos de estruturas e que esixe mellor comunicación e máis re-
cursos. 
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� Vantaxes: flexibilidade e capacidade para afrontar problemas e proxectos importantes 
de carácter temporal, combina as vantaxes da estrutura funcional e a de proxectos. 

� Inconvenientes: problemas de coordinación, algúns membros responden ante dous su-
periores o que lles xera incerteza, posibles conflitos entre os distintos directores. 

Solución á actividade 1 da páxina 100 do libro de texto  

� 1. Opción b. 

� 2. Opción a. 

� 3. Opción c. 

� 4. Opción b. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción c. 

� 7. Opción b. 

Solución á actividade 7 da páxina 100 do libro de texto 

A organización en liña e staff combina as relacións de autoridade directa, propias da estru-
tura lineal, con relacións de consulta e asesoramento que se manteñen cos departamentos 
denominados de staff.  

Vantaxes:  

� Permite a intervención de especialistas que se ocupan de diversos departamentos.  

� Unidade de mando.  

Inconvenientes:  

� As decisións son lentas, porque hai que consultar os departamentos de asesoramento.  

� Posibilidade de conflitos de relacións de persoal debido a que as persoas que formen o 
departamento de asesoramento se involucren en decisións que non lles competen.  

� Os departamentos de asesoramento supoñen un custo adicional para a empresa. 

Solución á actividade 11 da páxina 101do libro de texto 

� 1. Opción a. 

� 2. Opción b. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción c. 

� 7. Opción a. 

Solución á actividade 14 da páxina 101 do libro de texto 

� Certeza: mellor opción estratexia B. 

� Risco: mellor opción estratexia C. 
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� Optimista: mellor resultado estratexia C. 

– Mellor resultado estratexia A: 170 u.m. 

– Mellor resultado estratexia B: 200 u.m. 

– Mellor resultado estratexia C: 205 u.m. 

� Pesimista ou de Wald: mellor opción estratexia A. 

– Peor resultado estratexia A: 150 u.m. 

– Peor resultado estratexia B: 130 u.m. 

– Peor resultado estratexia C: 110 u.m. 

� Optimista parcial ou de Hurwicz: mellor opción estratexia B. 

– Coeficiente de pesimismo= 1- 0,7= 0,3 

– Mellor resultado estratexia A: 170 u.m. 

– Peor resultado estratexia A: 150 u.m. 

– Estratexia A = 170 · 0,7 + 150 · 0,3 = 164 u.m. 

– Mellor resultado estratexia B: 200 u.m. 

– Peor resultado estratexia B: 130 u.m. 

– Estratexia B= 200 · 0,7 + 130 · 0,3 = 179 u.m. 

– Mellor resultado estratexia C: 205 u.m. 

– Peor resultado estratexia C: 110 u.m. 

– Estratexia C= 205 · 0,7 + 110 · 0,3 = 176,5 u.m. 

Unidade 4. Xestión de recursos humanos 

Solución á actividade 1 do apartado “segue practicando” da páxina 125 do libro de texto 

A administración por obxectivos consiste en avaliar aos empregados en base a resultados 
que se comparan cuns obxectivos. Estes obxectivos, en cuxa determinación deben partici-
par os empregados, documentan as necesidades da empresa, facilitan a medición do pro-
greso en satisfacer esas necesidades e motivan aos empregados para alcanzar os fins dese-
xados. Os obxectivos deben estar personalizados e responder ás necesidades e posibilida-
des do empregado de forma que este se sinta motivado a cubrilos.  

As principais vantaxes da dirección por obxectivos son as seguintes:  

� Motiva os empregados mediante a súa participación na fixación dos seus propios ob-
xectivos e o previo coñecemento da forma de avaliación.  

� Os avaliados coñecen as tarefas a desenvolver e os obxectivos que han de conseguir ao 
realizalas, así saben en que medida o seu esforzo contribúe ao logro dos obxectivos xe-
rais da organización.  



Páxina 37 de 93 

 

� Dota os empregados de maior autonomía, ao ser responsables dos seus obxectivos.  

� Aumenta a comunicación entre subordinados e os seus superiores, fomentando a moti-
vación, o coñecemento mutuo e as relacións humanas.  

� Proporciona información moi útil para as decisións sobre remuneración e promoción. 

Solución á actividade 2 do apartado “segue practicando” da páxina 125 do libro de texto 

� Un traballador sentirase motivado na medida en que a súa participación nas actividades 
da empresa contribúa a satisfacer as súas propias necesidades. Abraham H. Maslow 
clasificou as necesidades humanas en cinco niveis que se deben satisfacer de forma 
progresiva. Estas necesidades ordenadas piramidalmente desde a base cara arriba son: 
necesidades fisiolóxicas básicas, necesidades de seguridade, necesidades sociais, nece-
sidades de autoestima e necesidades de autorrealización.  

Os individuos expóñense necesidades de orde superior a medida que van satisfacendo 
as máis básicas. É o denominado proceso de satisfacción-progreso.  

En calquera caso a estrutura de necesidades non é absolutamente ríxida, posto que non 
todas as persoas ordenan as súas necesidades do mesma xeito. 

� Algúns exemplos poden ser: incrementos salariais, bonificacións asociadas ao rende-
mento dos empregados, delegación de responsabilidades, recoñecemento público dos 
méritos, promoción interna, diversificación das tarefas, etcétera. 

Solución á actividade 3 do apartado “segue practicando” da páxina 127 do libro de texto 

� Contrato indefinido. É aquel contrato no que as partes contratantes realizan un pacto no 
cal non fixan unha data determinada para a extinción da relación laboral. Pode realizar-
se de forma escrita ou verbal.  

� Contrato a tempo parcial. É aquel contrato no que a duración da xornada é menor do 
habitual para un tipo de traballo, independentemente de que poida ser indefinido ou de 
duración determinada.  

� Contrato temporal. É aquel contrato en que as partes contratantes realizan un pacto no 
cal fixan unha data determinada para a extinción da relación laboral, a menos que se 
prorrogue. Ten unha duración máxima de dous anos. Este contrato presenta diversas 
modalidades, como o contrato por obra ou servizo, por esixencias da produción, en 
prácticas, formativos, de substitución, para a investigación ou de interinidade.  

� Contrato formativo. O seu obxectivo é que o traballador adquira a formación teórica e 
práctica que o capacite para desenvolver adecuadamente un oficio ou ocupar un posto 
de traballo cualificado. Existe un requisito de idade, máis de 16 e menos de 21 anos, 
aínda que a lei establece excepcións respecto diso. 

Solución á actividade 4 do apartado “segue practicando” da páxina 127 do libro de texto 

O período de proba é optativo e, de acordalo, debe figurar por escrito no contrato. A dura-
ción do período de proba fíxase nos convenios colectivos e, na súa falta, como máximo se-
rá de seis meses para técnicos titulados e dous meses para o resto de traballadores, agás se 
a empresa é de menos de 25 traballadores, e non poderán exceder de tres meses. A lei es-
tablece que este período debe ser obrigatoriamente remunerado. 

Solución á actividade 5 do apartado “segue practicando” da páxina 127 do libro de texto 

Un contrato a tempo parcial supón que a duración da xornada é menor do habitual para 
devandito tipo de traballo, independentemente de que poida ser indefinido ou de duración 
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determinada. Do mesmo xeito, un contrato indefinido (no que as partes contratantes reali-
zan un pacto no cal non fixan unha data determinada para a extinción da relación laboral) 
pode ser de xornada completa ou parcial. 

Solución á actividade 6 do apartado “segue practicando” da páxina 127 do libro de texto 

No primeiro caso falamos dun tipo de contrato segundo a duración da xornada» e no se-
gundo caso segundo a duración do contrato». Un contrato a tempo parcial supón que a du-
ración da xornada é menor do habitual para o devandito tipo de traballo, independente-
mente de que poida ser indefinido ou de duración determinada. Do mesmo xeito, un con-
trato de duración determinada (no que as partes contratantes realizan un pacto no cal fixan 
unha data determinada para a extinción da relación laboral, a menos que se prorrogue, cu-
nha duración máxima de dous anos) pode ser de xornada completa ou parcial. 

Solución á actividade 1 da páxina 128 do libro de texto 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción a. 

� 3. Opción b. 

� 4. Opción a. 

� 5. Opción b. 

� 6. Opción b. 

� 7. Opción a. 

� 8. Opción a. 

Solución á actividade 2 da páxina 128 do libro de texto 

 

A empresa recoñece a importancia de que o persoal se sinta motivado xa que entón a súa 
produtividade se adoita ver positivamente afectada. Por iso os directivos adoitan preocu-
parse por atopar técnicas que permitan motivar aos seus empregados.  

Sobre a motivación inflúen factores que afectan ás necesidades intrínsecas (factores 
como o contido da tarefa, recoñecementos, logros, desenvolvemento persoal, progreso, et-
cétera.) e extrínsecas (factores como as condicións materiais do traballo, a capacidade di-
rectiva dos xefes, o salario, as relacións persoais, etcétera.) do traballador. 

Solución á actividade 4 da páxina 128 do libro de texto 

Segundo se recolle na Lei do Estatuto dos Traballadores os dereitos e deberes dos traba-
lladores serían os seguintes.  

Dereitos: descanso semanal, vacacións anuais, dereito a non ser discriminados.  

Dentro dos dereitos do empresario figura contar cos froitos do traballo dos seus empre-
gados. 

Solución á actividade 6 da páxina 128 do libro de texto 

Segundo o Estatuto dos traballadores os elementos aos que debe facer mención un contra-
to son os seguintes:  

� Duración.  
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� Período de proba.  

� Contido da prestación laboral. Débese especificar o tipo de traballo que se debe reali-
zar, segundo acordan o traballador e a empresa.  

� Salario.  

� Tempo de traballo. 

Solución á actividade 14 da páxina 129 do libro de texto 

� 1. Opción b. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción a. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción c. 

Solución á actividade 15 da páxina 129 do libro de texto 

� Segundo a duración da xornada:  

– Contratos de xornada completa: duración normal da xornada para ese traballo.  

– Contratos a tempo parcial: duración da xornada inferior ao habitual.  

– Segundo a duración do contrato:  

– Contratos por tempo indefinido: é aquel contrato no que as partes contratantes reali-
zan un pacto no cal non fixan unha data determinada para a extinción da relación la-
boral. Pode realizarse de forma escrita ou verbal.  

– Contratos de duración determinada: fíxase unha data determinada para a extinción 
da relación laboral, a menos que se prorrogue. Ten unha duración máxima de dous 
anos.  

� Dentro deste último tipo atopamos varias modalidades:  

– Contratos por obra ou servizo: de duración limitada pero incerta, condicionada á fi-
nalización da obra ou do servizo.  

– Contratos por esixencias da produción: a duración do devandito contrato vén deter-
minada pola duración das circunstancias que aumentaron a demanda de forma pun-
tual e extraordinaria.  

– Contrato en prácticas: o obxectivo deste contrato é a prestación dun traballo retribu-
ído que permita ao traballador aplicar e perfeccionar os seus coñecementos e facili-
tarlle unha práctica adecuada ao nivel dos estudos cursados nos últimos catro anos.  

– Contrato para a formación: o seu obxectivo é que o traballador adquira a formación 
teórica e práctica que o capacite para desenvolver adecuadamente un oficio ou ocu-
par un posto de traballo cualificado.  

– Contrato de substitución: para substituír progresivamente o traballador da empresa 
que accede á xubilación parcial.  

– Contratos para a investigación é necesario estar en posesión do título de doutor.  

– Contratos de interinidade: o obxecto do contrato é a substitución dun traballador con 
reserva de posto de traballo. A finalización do devandito contrato coincidirá coa 
reincorporación da persoa á que substituía. 
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Solución á actividade 16 da páxina 129 do libro de texto 

O despedimento é unha das causas de extinción do contrato, no que o empresario deci-
de a finalización do contrato de forma unilateral. As causas do despedimento son as se-
guintes:  

� Despedimento disciplinario: o traballador non cumpre as obrigacións que asumiu ao 
asinar un traballo.  

� Despedimento por causas obxectivas: trátase dunha extinción do contrato de traballo 
que se pode producir cando concorren unha serie de circunstancias alleas á vontade do 
traballador e ao empresario, como a ineptitude do traballador, a falta de adaptación do 
traballador, as amortizacións de postos de traballo por causas económicas, técnicas, or-
ganizativas ou de produción, as faltas de asistencia reiteradas e insuficiencia de consig-
nación orzamentaria.  

� Despedimento colectivo e por causa maior: é o que pode xustificarse por acontecemen-
tos extraordinarios que non permiten seguir desempeñando a prestación laboral, como o 
caso de destrución da empresa a causas dunha guerra, un incendio, etcétera. (Dise que é 
a causa imposible de prever e de resistir), incluído o despedimento colectivo. 

Solución ás actividades de autoavaliación da unidade e do bloque das páxinas 130 e 
131do libro de texto 

Pódense atopar as respostas a estas actividades no recadro a pé de páxina das devanditas 
páxinas 130 e 131 do libro de texto. 

Unidade 5. A función produtiva 

Solución ás actividades da páxina 133 do libro de texto 

Preguntas de desenrolo 

Solución á actividade 1 

A mercadotecnia-mix é a adecuada coordinación e adaptación das políticas comerciais (as 
catro «pes»: política de produto, política de distribución, política de promoción e política 
de prezo), tendo en conta as necesidades e restricións do mercado e as limitacións internas 
da empresa en termos de recursos, tanto humanos como financeiros. As dúas primeiras po-
líticas serían estratéxicas mentres que as dúas últimas serían de tipo táctico. 

� Política de produto: a política de produto é o medio polo cal a empresa proporciona sa-
tisfacción ao consumidor. Esta política non só comprende os atributos tanxibles do pro-
duto, senón tamén os elementos non tanxibles. Forman parte desta variable, ademais do 
produto en si mesmo, aspectos tales como: o envase, a marca, os servizos e as garantí-
as.  

� Política de distribución: a política de distribución fai referencia a todo o conxunto de 
accións que permiten achegar o produto ao consumidor final. Dentro desta política ató-
panse as canles de distribución e a distribución física (inclúe tomar decisións sobre os 
medios de transporte, a localización dos almacéns e o nivel dos inventarios, é dicir, a 
loxística).  

� Política de promoción: a política de comunicación agrupa todo o conxunto de iniciati-
vas que emprega a empresa para a comunicación de vendas e as relacións públicas. In-
clúese nesta política a publicidade, promoción de vendas, equipos de vendas, relacións 
públicas, merchandising, mercadotecnia directa, etcétera.  
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� Política de prezo: o prezo é o importe que pagan os consumidores por obter o produto. 
O carácter e importancia desta variable cambiou co tempo, tratando a empresa frecuen-
temente de desviar a competencia cara a aspectos que non teñan nada ver co prezo, e 
poder incidir nel con máis liberdade. 

Solución á actividade 2 

Podemos segmentar o mercado segundo distintos criterios:  

� Segmentar por criterios económicos: en tempada alta captaríase a poboación cun nivel 
económico alto, mentres que en tempada baixa captaríase cunha política de prezos máis 
alcanzables a un segmento de poboación máis sensible á variable prezo.  

� Segmentar segundo estilo de vida: no verán captaríase a un sector interesado en turismo 
de sol e praia, mentres que no outono e inverno o clima é máis propicio para captar a un 
público interesado no turismo cultural ou rural, cuxas tarifas serían máis baixas no as-
pecto do aloxamento pero con suplementos por excursións e visitas.  

� Segmentar segundo idade: as temperaturas extremas non son adecuadas para nenos e 
anciáns. Nos meses de temperaturas máis amornadas pódense ofrecer ofertas a persoas 
xubiladas.  

� Segmentar segundo profesión: durante a tempada baixa o hotel pode facer unha campa-
ña de captación de asistentes a congresos, penas, reunións de negocios, etcétera, a pre-
zos alcanzables para asociacións. 

Solución ás actividades tipo test 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción a. 

Solución ao problema 

 

 

Como este cociente é maior que a unidades, supón que o custe dos factores empregados 
é inferior ao valor da produción obtida, (posto que por cada euro de custo total, xéranse 
1,153 euros de valor producido). 
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A man de obra é máis produtiva no caso B que no caso A, xa que un traballador é capaz de 
facer nun só día máis unidades de B que de A. 

Solución a actividade 1 do apartado “segue practicando” da páxina 157 

� Apartado a. 

Calculamos o subperíodo medio de aprovisionamento: 

 

Calculamos o subperíodo medio de fabricación: 

 

 

Calculamos o subperíodo medio de venda: 

 

 

Calculamos o subperíodo medio de cobro: 
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Substituímos na fórmula inicial: 

 

� Apartado b. 

 

Significa que, supoñendo que no almacén adoita existir unha mercancía por valor de 
900 € e durante todo ano se ten almacenado mercancía por valor de 8000€, tivemos que 
repor no almacén materias primas en 8,89 ocasións. 

� Apartado c. 

 

 

 

 

Solución á actividade 2 do apartado “segue practicando” da páxina 161 

� Apartado a. 
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� Apartado b. 

Calculamos a taxa de variación: 

 

 

� Apartado c. 

A produtividade individual dun factor respecto a un produto indica o número de unida-
des de produto que se obteñen por unidade empregada de factor produtivo. 

 

A produtividade global é a relación entre o valor da produción (cantidade producida po-
lo seu prezo de venda) e o custo total dos factores produtivos empregados. 

 

Solución á actividade 3 do apartado “segue practicando” da páxina 167 do libro de texto 

� Apartado a. 

 CT CVMe CTMe CTMg 

1 6500 2000 6500 - 

2 8100 1800 4050 1600 

3 9400 1633,33 3133.33 1300 

4 10500 1500 2625 1100 

5 11500 1400 2300 1000 

� Apartado b. 
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Solución á actividade 1 da páxina 168 do libro de texto 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción c. 

� 4. Opción b. 

� 5. Opción b. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción b. 

Solución á actividade 4 da páxina 168 do libro de texto 

 

 

Calcule os custos anuais orixinados polos stocks. 

 

 

Solución a actividade 6 da páxina 169 do libro de texto 

� 1. Opción b. 

� 2. Opción a. 

� 3. Opción b. 
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� 4. Opción c. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción b. 

Solución á actividade 7 da páxina 169 do libro de texto 

Se a panadería se limita a vender pan e non a fabricalo, trataríase dunha empresa de servi-
zos. Como as empresas de servizos só teñen período medio de aprovisionamento e de co-
bro, é de prever que teñan un período medio de maduración máis curto que as empresas de 
transformación (como a fábrica de computadores) que tería períodos medios de aprovisio-
namento, fabricación, venda e cobro. 

Solución á actividade 8 da páxina 169 do libro de texto 

Diminuirían a medida que fose crecendo a cantidade producida.  

Por iso, entre outras razóns, é máis conveniente alcanzar un volume de produción ele-
vado, pois os custos fixos repártense entre toda a cantidade producida.  

Solución á actividade 9 da páxina 169 do libro de texto 

� Apartado a. 

Data Concepto Q (unidade) P (unidade) P·Q (€) 

01/07 Existencias iniciais 200 1000 200000 

05707 Compra 1 400 1200 480000 

07/07 Compra 2 800 720 576000 

21/07 Venda 1 -200 1000 -200000 

23/07 Venda 2 -1200 -400 ·1200 
-800 ·720 

-480000 
-576000 

26/07 Compra 3 400 1400 560000 

27/07 Venda 3 -200 1400 -280000 

 Existencias finais 200 1400 280000 

� Apartado b. 

Facemos a táboa auxiliar: 

Data Concepto Q (unidade) Prezo (P) Total (P·Q) (€) 

01/07 Existencias iniciais 200 1000  200000 

05707 Compra 1 400 1200  480000 

07/07 Compra 2 800 720  576000 

26/07 Compra 3 400 1400  560000 

 Total 1800  1816000 
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Data Concepto Q (unidade) PMP 
(€ /unidade) 

Valor final 
(Q · PMP) 

01/07 Existencias iniciais 200 1008,89 201778 

05707 Compra 1 400 1008,89 403556 

07/07 Compra 2 800 1008,89 807112 

21/07 Venda 1 -200 1008,89 -201778 

23/07 Venda 2 -1200 1008,89 -1210668 

26/07 Compra 3 400 1008,89 403556 

27/07 Venda 3 -200 1008,89 -201778 

 Existencias finais 200  201778 

 

Tamén poderíamos acadar a ficha do almacén facéndoo doutro xeito: 

Conseguimos os tres PMP (xa que hai 3 compras): 

 

 

 

  Entradas Saídas Existencias  

Data Concepto Q  P Q P Q P Total 

01/07 Existencias 
iniciais 

200 1000   200 1000 200000 

05707 Compra 1 400 1200   600 1133,33 680000 

07/07 Compra 2 800 720   1400 897,14 1256000 

21/07 Venda 1   200 897,14 1200 897,14 1076571,4 

23/07 Venda 2   1200 897,14 0 897,14 0 

26/07 Compra 3 400 1400   400 1400 560000 

27/07 Venda 3   200 1400 200 1400 280000 

Unidade 6. A función comercial 

Solución á actividade 1 do apartado “segue practicando” da páxina 191 do libro de texto 

� Unha posible canle de distribución é o de Televisores Samsung LCD dentro dos produ-
tos de imaxe e son. Falariamos neste caso de canles de distribución longas, onde teria-
mos:  
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O fabricante proporcionaría os televisores a un almacenista que distribuiría aos comer-
cios que ofrecen os produtos de imaxe e son ao consumidor. Hai que destacar que non hai 
demasiado intermediarios (cabería ata a posibilidade de eliminar o almacenista, nalgúns 
casos) xa que se trata de produtos non perecedoiros, de elevado custo, compra non fre-
cuente e elevado impacto no orzamento familiar.  

� As principais funcións dos comerciantes polo miúdo consisten en:  reducen os custos 
comerciais de fabricantes e almacenistas, agrupan a oferta e xeran fornecido, adecúan a 
oferta á demanda, prestan servizos de mercadotecnia e posúen maior información dos 
consumidores que poden transmitir a outros intermediarios da canle de distribución.  

� Si, hai produtos de venda directa (canles directas de distribución) nos que o consumidor 
compra directamente ao fabricante. Adoitan ser produtos industriais, cos que os televi-
sores non entrarían nesa categoría. 

Solución á actividade 2 do apartado “segue practicando” da páxina 191 do libro de texto 

A política de distribución consiste en pór o produto demandado a disposición do mercado, 
de maneira que facilite e estimule a súa adquisición polo consumidor. Unha canle de dis-
tribución está constituída por todas as empresas que colaboran á transferencia da propie-
dade dun ben ou servizo, desde o produtor ao consumidor final. Xa que logo, nunha canle 
de distribución atopámonos co fabricante, os intermediarios e os consumidores.  

A política de promoción inclúe as actividades de publicidade, promoción de vendas, re-
lacións públicas, mercadotecnia directa e a forza de vendas. O seu obxectivo é comunicar 
ao cliente o posicionamento desexado. A publicidade pode concibirse como formas imper-
soais de comunicación transmitidas a través de medios pagados por un patrocinador coñe-
cido. A promoción de vendas consiste na intensificación da acción comercial durante un 
período de medio limitado mediante a concesión de incentivos para incrementar o volume 
de vendas. As relacións públicas son un instrumento para formar a imaxe da empresa e 
conseguir opinión favorable dos públicos destinatarios.  

A mercadotecnia directa consiste en ofrecer produtos ou servizos a segmentos do mer-
cado previamente definidos e que son de especial interese para a empresa. A forza de ven-
das é a encargada de realizar a comunicación verbal cos clientes. Para unha peza deportiva 
a distribución realizaríase en comercios comerciantes polo miúdo a través dunha canle 
longa de distribución masiva. Algunhas medidas de promoción serían os anuncios en tele-
visión, o patrocinio de equipos deportivos, descontos e ofertas especiais, etcétera. 

Solución á actividade 1 da páxina 194 do libro de texto 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción b. 

� 3. Opción c. 

� 4. Opción a. 

� 5. Opción b. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción b. 

� 8. Opción b. 
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Solución á actividade 2 da páxina 194 do libro de texto 

� Política de produto. O produto en cuestión sería o teléfono móbil, cuxa calidade debería 
ser elevada, de deseño atractivo e pequeno, empaquetado de forma segura e con nume-
rosas prestacións adicionais, entre outros atributos. O ciclo de vida do produto é moi 
curto, dado que se trata dun ben con moita tecnoloxía incorporada. Na fase de introdu-
ción o seu prezo será elevado, pero irá descendendo a medida que a tecnoloxía vaia 
sendo copiada polos competidores ata, tras unha estabilización das vendas, descenda a 
demanda para ser substituído por un terminal máis moderno e funcional.  

� Política de prezos. O prezo será elevado aínda que descenderá moi rápido, influenciado 
polo comportamento da competencia. Poderíase seguir unha política de prezos de se-
lección ou de minorías.  

� Política de distribución. Neste caso teriamos unha canle de distribución longa:  

 

Teriamos distribución selectiva, xa que hai centros de distribución de terminais, Movis-
tar, Orange, etcétera.  

� Política de promoción ou comunicación. Algunhas estratexias encamiñadas a coñecer o 
produto serían anuncios publicitarios en televisión, que tamén poderían informar de 
ofertas especiais, do mesmo xeito que por SMS. O b 

� Buzoneo ou os escaparates vistosos tamén intentarán aumentar o volume de vendas. 

Solución á actividade 4 da páxina 194 do libro de texto 

� A marca é un activo fundamental porque asocia o produto co fabricante e permite fixar 
atributos ao redor dela, fidelizando os clientes. A marca debe asociarse ao produto, ser 
lexible, clara, fácil de pronunciar e recordar. As marcas poden ser dos fabricantes e dos 
distribuidores. Estas últimas coñécense como marcas brancas e con elas o que preten-
den os distribuidores é fidelizar os seus clientes e controlar os prezos de compra.  

� Para acceder a segmentos de mercado diferentes cara aos que se dirixe cada unha das 
marcas, así poden lograr un maior número de vendas. A marca é un forte atributo do 
produto que ás veces predomina sobre outros atributos á hora de decantarnos por un 
produto. En ocasións un mesmo cliente pode percibir o produto como dous diferentes e 
é posible que adquira ambos ao pensar que satisfán necesidades diferentes.  

� Si, xa que así os clientes poderían incuso adquirir un produto de cada tipo. Se se quere 
salientar a diferenza entre ambas marcas, poderíase utilizar unha distribución selectiva, 
ofrecendo cada marca nun tipo de comercio moi determinado e utilizando distintos co-
merciantes polo miúdo. 

Solución á actividade 5 da páxina 195 do libro de texto 

� 1. Opción b. 

� 2. Opción b. 

� 3. Opción b. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción b. 
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� 6. Opción a. 

� 7. Opción a. 

Solución á actividade 7 da páxina 195 do libro de texto 

Este subsistema probablemente está formado por estudos cualitativos e cuantitativos que 
tratan de explorar o mercado, describir as súas características, desenvolver previsións ou 
controlar resultados.  

� Determinación de obxectivos.  

� Análise da situación.  

� Investigación preliminar.  

� Planificación da investigación.  

� Codificación e tabulación.  

� Análise e interpretación dos resultados 

Solución á actividade 8 da páxina 195 do libro de texto 

Unha canle de distribución está formado por todos aqueles intermediarios que colaboran 
para que o produto poida chegar a mans do cliente.  

Os axentes que interveñen son os fabricantes, os almacenistas (compran a fabricantes ou a 
outros almacenistas e venden a outros intermediarios), os comerciantes polo miúdo (com-
pran a fabricantes ou a almacenistas e venden ao consumidor final) e os consumidores.  

  

Os produtos agrícolas terían unha canle de distribución longa, típico de produtos de re-
ducida participación no orzamento, escaso valor, compra frecuente e perecedoiros.  

  

No caso dos produtos bancarios queda máis confuso ao tratarse dun servizo e non dun 
ben, polo que a figura do fabricante queda máis esvaecida e é o propio banco o que, a tra-
vés das súas sucursais, ofrece os produtos que crea para o cliente (particulares, banca pri-
vada, etcétera), así como opcións de investimento de distinta índole e procedencia. Polo 
que falariamos dunha canle curta de distribución.  

  

Solución á actividade 11 da páxina 195 do libro de texto 

� Rapidez: a información transmítese de forma moito máis rápida ao non depender de ho-
rarios de transporte nin doutros factores que retardan a outras canles.  
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Baixos custos: esta canle presenta un custo moito máis reducido que outros ao non ter gas-
tos de peaxes, combustibles, depreciación de vehículos e por reducir considerablemente o 
número de intermediarios que interveñen no proceso de distribución.  

Seguridade: hai mecanismos de retroalimentación que permiten coñecer se todo o proceso 
se realizou de forma correcta e eficaz.  

Globalización: permite o acceso a mercados de todo o mundo, moitos deles inaccesibles 
doutro xeito.  

Fácil acceso: apenas se requiren coñecementos específicos para poder operar utilizando 
esta canle de distribución e a práctica totalidade da poboación dos países desenvolvidos 
ten acceso a internet.  

Aforro de tempo: que pode dedicarse a outros aspectos importantes.  

� Porque dirixe o seu produto cara a un segmento de mercado que valora a calidade e 
asóciaa á variable prezo de forma proporcional.  

� Un exemplo sería o caso do turrón «1880», cuxo slogan é «O turrón máis caro do mun-
do» e que, a pesar diso, é unha das marcas de maior éxito. Aínda que neste caso o ad-
xectivo “caro” está probablemente facendo un xogo de palabras co italiano “caro” que 
significa “querido”. 

Solución á actividade 13 da páxina 195 do libro de texto 

A segmentación dun mercado consiste en dividilo noutros máis reducidos que teñen un 
comportamento interno similar e diferenciado do resto de submercados. As principais va-
riables ou criterios que se utilizan á hora de segmentar, son os seguintes:  

�  Xeográficos: trátase dun criterio habitual, o baseado en dividir os mercados en rexións, 
poboacións de certo tamaño, poboacións urbanas e rurais, poboacións de interior e lito-
ral, diferenzas climatolóxicas, etcétera.  

� Demográficos: baséanse en determinados grupos de idade, sexo, ciclo de vida familiar, 
niveis de educación, ocupación, orixe étnica, niveis de ingresos, etcétera.  

� Socioeconómicos: fan referencia ás diferentes clases sociais, ou diferenzas de renda, 
profesión, estilos de vida, etcétera.  

� Relacionados co produto: son variables que intentan pór de manifesto o comportamento 
do consumidor ante o produto, así adoitan establecerse grupos baseados nos diferentes 
beneficios esperados do produto por parte dos consumidores, frecuencia de uso, etcéte-
ra.  

� Características do comprador ou usuario.  

� Tipo cliente: residencial, empresa.  

� Comportamentos específicos de compra e uso.  

� Consumo: potencial, usuario, non usuario, etcétera.  

� Nivel de utilización: grandes usuarios (heavy users), usuarios medios, esporádicos e 
non usuarios. 
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Unidade 7. Obrigas contables da empresa 

Solución ás actividades da páxina 199 do libro de texto 

Preguntas de desenrolo 

Solución á actividade 1 

A fórmula da rendibilidade económica é: 

 

A fórmula da rendibilidade financeira é: 

 

 

Ambas rendibilidades están relacionadas, xa que, se separamos os distintos elementos 
da rendibilidade financeira multiplicando e dividindo polo mesmo concepto para non des-
facer a igualdade, atopámonos o seguinte 

 

De onde: 

 

Como vemos, pode ser que aumente a rendibilidade económica pero que o resto dos 
factores diminúan tanto que fagan diminuír en conxunto a rendibilidade financeira.  

O resto da ecuación representa o efecto apancamento financeiro, e teremos un efecto 
negativo do apancamento sobre a rendibilidade financeira cando o endebedamento empeo-
re a devandita rendibilidade financeira, debido a que o custo do endebedamento sexa supe-
rior á rendibilidade económica.  

Nese caso sería posible a situación presentada no enunciado. 

Solución á actividade 2 

En xeral considéranse elementos de activo non corrente todos os que permanezan na em-
presa máis dun exercicio económico (un ano). 

O activo non corrente ou inmobilizado está formado por aqueles elementos do patrimo-
nio vinculados á empresa de forma permanente e a súa función é asegurar a vida da em-
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presa. O activo non corrente ou inmobilizado divídese en inmobilizado intanxible e inmo-
bilizado material.  

� Inmobilizado intanxible. Conxunto de elementos intanxibles constituídos por dereitos 
susceptibles de valoración económica, por exemplo, patentes, programas informáticos, 
marcas comerciais, dereitos de traspaso, etcétera.  

� Inmobilizado material. Conxunto de elementos tanxibles de uso duradeiro que non es-
tán destinados á venda nin a ser transformados noutros produtos, senón a ser utilizados 
para desenvolver a actividade da empresa. Por exemplo construcións, terreos, maquina-
ria, mobiliario, elementos de transporte, etcétera.  

� Os investimentos financeiros e outros activos. Formando parte tamén do activo non co-
rrente figuran os investimentos financeiros a longo prazo (accións, participacións e 
obrigacións doutras empresas). 

Solución á preguntas do test 

Opción c. 

Solución ao problema 

� Apartado a. 

Activo Patrimonio neto e pasivo 

Activo non corrente Patrimonio neto 

Inmobilizado intanxible 75000 Fondos propios 400000 

Inmobilizado material 500000 Pasivo non corrente 

 Débedas a longo prazo 250000 

Activo corrente Pasivo corrente 

Existencias 60000 Débedas a curto prazo 70000 

Debedores comerciais 70000 

Efectivo 15000 

 

Total 720000 Total 720000 

� Apartado b. 
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Solución á actividade 1 da páxina 224 do libro de texto 

� 1. Opción a. 

� 2. Opción a. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción c. 

� 6. Opción c. 

� 7. Opción b. 

Solución á actividade  3 da páxina 224 do libro de texto 

Non, dependerá do tempo que eses elementos de activo pasen na empresa e da súa liqui-
dez.  

Unha firma dedicada á fabricación de mobles para oficinas. Neste caso os mobles for-
marían parte da produción da empresa, polo que serían produtos terminados que a empresa 
tería no almacén listos para ser vendidos. Cabe esperar que ditos mobles abandonen a em-
presa nun prazo inferior ao ano, polo que formarían parte do activo corrente e, dentro des-
te, formaría parte das existencias.  

Un negocio dedicado á comercialización de vehículos. Neste caso, o mobiliario da em-
presa non estaría destinado á venda, senón que se referiría ao propio mobiliario que dita 
empresa utiliza nas súas instalacións. Xa que logo, este elemento de activo non é probable 
que abandone a empresa antes dun ano transformándose en líquido, polo que estariamos 
falando dun elemento pertencente ao activo non corrente e, dentro deste, ao activo mate-
rial. 

Solución á actividade 4 da páxina 224 do libro de texto 

� Apartado a. 

 (Debe)Haber 

Compra de mercadorías (15000) 

Soldos e salarios (2500) 

Perdas procedentes da venda do inmobilizado material (20000) 

Venda de mercadorías 50000 

Ingresos por arrendamentos 1250 

Ingresos extraordinarios 12500 

A) Resultado de explotación 26250 

� Apartado b. 

O novo plan contable xa non fai diferenza entre resultados ordinarios e extraordinarios, 
xa que agora se contabilizan de forma conxunta dando lugar ao resultado antes de impos-
tos. 

� Apartado c. 

Ingresos derivados dos rendementos de activos financeiros 600 

Intereses de débedas (100) 

B) Resultado financeiro 500 

Resultado antes de impostos (A+B) 26750 
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Solución á actividade 5 da páxina 224 do libro de texto 

O método da partida dobre baséase en que en toda operación contable aparecen como mí-
nimo dúas contas de forma que cada feito contable implica a modificación de dous ele-
mentos patrimoniais como mínimo.  

A modificación destas contas lévase a cabo seguindo os principios seguintes:  

� Calquera feito contable leva unha anotación ou máis dunha no debe e unha anotación 
ou máis no haber. 

� As anotacións fanse seguindo o sinalado ao presentar o funcionamento das contas, se-
gundo sexan estas, contas patrimoniais ou contas de xestión.  

� A suma das cantidades anotadas no debe ten que ser igual á suma das cantidades anota-
das no haber. 

Solución á actividade 7 da páxina 224 do libro de texto 

Neto patrimonial: principalmente está formado polas achegas do empresario individual ou 
os socios e os beneficios empresariais non distribuídos.  

Activo non corrente: está formado por aqueles elementos do patrimonio vinculados á em-
presa de forma permanente e a súa función é asegurar a vida da empresa.  

En xeral considéranse elementos de activo non corrente todos os que permanecen na em-
presa máis dun ano. O activo corrente está formado polo inmobilizado intanxible, o mate-
rial e os investimentos financeiros e outros activos.  

Activo corrente: é o conxunto de elementos cuxa función é asegurar a actividade propia da 
empresa e atópanse en constante rotación, renovándose varias veces nun mesmo exercicio 
económico.  

Liquidez: é a capacidade dun elemento de activo para transformarse en efectivo.  

Esixibilidade: vencemento dunha débeda. Aquelas débedas que venzan antes serán máis 
exixibles. 

Solución á actividade 8 da páxina 225 do libro de texto 

� 1. Opción a. 

� 2. Opción a. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción b. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción c. 

Solución á actividade 9 da páxina 225 do libro de texto 

� A maquinaria é un elemento de investimento imprescindible para asegurar a vida da 
empresa que vai permanecer un longo tempo nela e é dificilmente transformable en lí-
quido, polo que é un activo non corrente. A afirmación do enunciado, xa que logo, é 
falsa.  

� A conta de provedores representa unha obrigación de pago para o empresario, xa que 
ten unha débeda, a curto prazo salvo que se diga o contrario, cos seus provedores con-
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secuencia dun crédito comercial. Este tipo de contas representan unha débeda moi exi-
xible. Por todo isto diremos que a afirmación do enunciado é certa, xa que é unha conta 
de pasivo corrente.  

� A conta de clientes representa un dereito de cobro a curto prazo, polo que formará parte 
do Activo corrente. Isto implica que a afirmación do enunciado é falsa.  

� As reservas representan os beneficios empresariais non distribuídos, é unha fonte de fi-
nanciamento interno e, por suposto, propia, polo que é certo que forma parte dos fondos 
propios. 

Solución á actividade 10 da páxina 225 do libro de texto 

� Apartado a. 

Balance de situación inicial 

Activo Patrimonio neto e pasivo 

Activo non corrente 15000 Patrimonio neto 

Capital social 10000  

Prima de emisión 10000 

 Pasivo non corrente 

Activo corrente Pasivo corrente 

Existencias 5000  

Total 20000 Total 20000 

 

� Apartado b. 

Activo Patrimonio neto e pasivo 

Activo non corrente 15000 Patrimonio neto 

Capital social 10000 

Prima de emisión 10000 

Resultado de exercicio 4000 

 

Pasivo corrente 

Activo corrente Pasivo non corrente 

Existencias 2000  

Debedores Comerciais Débedas a longo prazo 12000  

Clientes 3000   

Bancos 16000   

Total 36000 Total 36000 

� Apartado c. 

A empresa debe pagar aos socios a prima mailos beneficios: 

 

Dita cantidade pagarémola diminuíndo a conta Bancos c/c, por ese valor 

Activo Patrimonio neto e pasivo 

Activo non corrente 15000 Patrimonio neto 
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Capital social 10000  

 

Activo corrente Pasivo corrente 

Existencias 2000 Pasivo non corrente 

Clientes 3000  

Bancos 2000 Débedas a longo prazo 12000  

Total 22000 Total 22000 

Solución á actividade 13 da páxina 225 do libro de texto 

Activo Patrimonio neto e pasivo 

Activo non corrente Patrimonio neto 

Inmobilizado intanxible Capital social 61000 

Inmobilizado material Reservas legais 17200 

Mobiliario 8700   

Amortización acumulada do inmobilizado 
material 

(3200) Pasivo non corrente 

Construcións 80000 Provedores de inmobilizado a Longo prazo 14000 

Terreos e bens naturais 20000   

Investimentos financeiros a longo prazo   

Activo Corrente Pasivo corrente 

Existencias Provedores 15000 

Mercadorías 7100 Organismos de S.S. acredores 8900 

Debedores comerciais   

Clientes 2000   

Investimentos financeiros a curto prazo   

Efectivo   

Banco c/c  X   

Total 116100 Total 116100 

 

 

c/c  
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Solución á actividade 14 da páxina 225 do libro de texto 

Activo Patrimonio neto e pasivo 

Activo non corrente Patrimonio neto 

Inmobilizado intanxible Capital social 222890 

Inmobilizado material 

Construcións 319280 

 

Maquinaria 93375 Pasivo non corrente 

Investimentos financeiros a longo prazo Débedas a longo prazo con entidades de 
crédito 

138550 

Activo Corrente Pasivo corrente 

Existencias Provedores 70430 

Mercadorías 8735   

Debedores comerciais   

Clientes 5600   

Investimentos financeiros a curto prazo   

Efectivo   

Caixa 845   

Banco c/c  4035   

Total 431870 Total 431870 

 

O fondo de manobra é negativo, o que indica que a empresa ten dificultades de liquidez 
a curto prazo, polo que a súa situación financeira a curto prazo non é boa. 

Solución á actividade 17 da páxina 225 do libro de texto 

� Apartado a. 

Dado que todas as contas indicadas son de gastos e ingresos, habería que calcular o re-
sultado a través da conta de perdas e ganancias.  

A empresa obtivo uns beneficios antes de impostos de 7 600 €. 

� Apartado b. 

C)  Resultado antes de impostos (A +B)  7600  

Imposto sobre beneficios (2660) 

D) Resultado do exercicio 4940 

Base impoñible: 7 600 €  

Cantidade a ingresar na axencia tributaria:  

7 600 · 0,35 = 2 660 € 

Resultado neto do exercicio: 4 940 € 

Solución á actividade 20 da páxina 225 do libro de texto 
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Activo Patrimonio neto e pasivo 

Activo non corrente Patrimonio neto 

Inmobilizado intanxible Reservas legais 1000 

Propiedade industrial 21800 Perdas e ganancias 500 

Amortización acumulada do inmobilizado 
intanxible 

(1000) Capital social X 

Inmobilizado material Pasivo non corrente 

Maquinaria 22000 Débedas a longo prazo con entidades de 
crédito 

7000 

Elementos de transporte 10000 

Mobiliario 2000 

Amortización acumulada do inmobilizado 
material : terreos e bens naturais 

(5000) 

Investimentos financeiros a longo prazo 

 

Activo corrente Pasivo corrente 

Existencias Provedores 5500 

Mercadorías 12000 Acredores por prestación de servizos 6000 

Debedores comerciais   

Debedores 5000   

Clientes, efectos comerciais a cobrar 12000   

Investimentos financeiros a curto prazo   

Efectivo   

Caixa 700   

Banco c/c  1500   

Total 81000 Total 81000 

 

Solución á actividade 24 da páxina 225 do libro de texto 

O pasivo agrupa aqueles elementos que signifiquen para a empresa débedas ou obrigas 
pendentes de pago, representa recursos financeiros alleos á empresa.  

O pasivo non corrente está formado por aqueles elementos do patrimonio que supón unha 
débeda que a empresa ten que devolver a longo prazo. Os principais elementos que inte-
gran o pasivo non corrente son: as provisións a longo prazo e as débedas a longo prazo. 
Do mesmo xeito que no activo, suporemos que períodos superiores ao ano considéranse 
longo prazo.  

Exemplos de contas de pasivo non corrente son: débedas a longo prazo con entidades de 
crédito ou provedores de inmobilizado a longo prazo.  

O pasivo corrente está formado por aquelas débedas que a empresa debe devolver a curto 
prazo, é dicir, en menos dun ano. 

Exemplos de contas de pasivo corrente son: débedas a curto prazo con entidades de crédi-
to ou provedores. 
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Unidade 8. Análise da información contable 

Solución á actividade 1 do apartado “segue practicando” da páxina 252 

� Apartado 1 

Activo Patrimonio neto e pasivo 

Activo non corrente Patrimonio neto 

Inmobilizado intanxible Capital social 2000000 

  Reservas legais 880000 

Inmobilizado material Pasivo non corrente 

Amortización activo (520000) Débedas a longo prazo con entidades de 
crédito 

1550000 

Maquinaria 1180000 Empréstito 1500000 

Terreo 3700000  

Investimentos financeiros a longo prazo  

Activo corrente Pasivo corrente 

Existencias Efectos com. A pagar 142000 

Existencias de materias primas 411000 Provedores 230000 

Existencias de produtos 1000000 

Debedores comerciais 

Clientes, efectos comerciais a cobrar 135000 

Clientes 340000 

 

Facenda pública debedora 56000 

Investimentos financeiros a curto prazo 

Efectivo 

 

Total 6302000 Total 6302000 

� Apartado b. 

 

O fondo de manobra es positivo, o que indica que a empresa está en situación de equi-
librio normal e non ten dificultades de liquidez a curto prazo. 
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Por cada euro que a empresa debe a curto prazo dispón de 1,427 € a curto prazo, sen 
contar coas existencias. 

 

 

Por cada euro de financiamento propia a empresa dispón de 1,907 € de financiamento 
alleo, o que indica que a empresa está principalmente financiada con recursos alleos. 

 

 

 

 

Por cada euro de inmobilizado que posúe a empresa posúe 1,92 de financiamento a 
longo prazo. O inmobilizado da empresa está totalmente cuberto co financiamento a longo 
prazo. 

 

 

Por cada euro que os socios achegaron á empresa lográronse 1,44 € de fondos propios, 
polo que a empresa é atractiva para os inversores. 
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Solución á actividade 2 do apartado “segue practicando” do libro de texto 

� Apartado a. 

 

 

Aproximadamente 26667 abetos 

 

 

� Apartado b. 

CT = CF + CV = 150 000 + (10,5 · 26 667) = 430 000 € 

 

As vendas actualmente son de 400000 €, o que non logra cubrir os custos de 430000 € 
asociados a ese nivel de produción. As vendas, polo tanto, deberían achegar polo menos 
430000 € para poder cubrir eses custos. 

� Apartado c. 

Sabendo que ingresamos 400 000 € dos que 150 000 € son custos fixos.  

400 000 - 150 000 = 250 000 € deberían valer os custos variables para cubrir custos.  

 

 

 

Os custos variables, deberían supor un 62,5 % dos 400 000 € que ingresamos para cu-
brir custos. A realidade é que supón máis desa cantidade, polo que non cubrimos custos 
para este nivel de produción.  
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En realidade os custos variables supón un 70 % do ingreso.  

Se ingresamos 400000 € dos que 280000 € son custos variables (26667 · 10,5), vexa-
mos os custos fixos.  

 

400000 - 280000 = 120000 €  

 

Os custos fixos deberían supor un máximo do 30 % do ingreso total. A realidade é que 
supón máis, xa que ascenden a 150000 €  

 

En realidade ascenden ao 37,5 do ingreso total. 

Solución á actividade 1 da páxina 256 do libro de texto 

� 1. Opción a. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción c. 

� 4. Opción a. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción b. 

Solución á actividade 3 da páxina 256 do libro de texto 

� Apartado a. 

 

 

� Apartado b. 
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A empresa non ten problemas de liquidez a curto prazo, xa que co activo corrente pode-
ría facer fronte ás súas obrigas a curto prazo, sobrándolle 230000 € 

 

 

Por cada euro que a empresa debe a curto prazo dispón de 4 € de activos líquidos sen 
facer uso das existencias. 

 

Por cada euro que a empresa debe a curto prazo dispón de 8,667 € de activos a curto pra-
zo. Este valor é significativamente alto, o que podería supor a existencia de recursos ocio-
sos. 

 

Por cada euro de financiamento propio da empresa usáronse 0,485 € de financiamento 
alleo. A empresa está principalmente financiada con recursos propios. 

� Apartado c. 

 

Por cada euro de inversión que posúe a empresa, obtivo 0,028 € de beneficio de explo-
tación. O dato é maior que 0 polo que é positivo, pero habería que comparalo con outras 
empresas do sector para ver se o valor está nun marxe adecuada. 
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Por cada euro invertido polos socios da empresa obtivéronse 0,021 € de beneficios ne-
tos. A empresa é rendible para os accionistas, ao ter obtido un valor positivo, pero habería 
que comparalo con outras empresas do sector para ver se o valor está nunha marxe axeita-
da. 

Solución á actividade 4 da páxina 256 do libro de texto 

� Apartado a. 

 

q é menor a 4000 unidades, polo que a empresa terá perdas. 
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� Apartado b. 

 

 

 

 

A decisión logrará que a empresa teña uns beneficios de 200000€, xa  que agora o li-
miar de rendibilidade cambiou. 
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Solución á actividade 5 da páxina 257 do libro de texto 

� 1. Opción b. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción b. 

� 5. Opción c. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción b. 

Solución á actividade 7 da páxina 257 do libro de texto 
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Solución á actividade 10 da páxina 257 do libro de texto 

Os cocientes de liquidez (tesourería inmediata, tesourería e liquidez) estudan a capaci-
dade que ten a empresa para xerar tesourería.  

Os máis importantes son:  

� O cociente de tesourería inmediata. Estuda a liquidez da empresa a moi curto prazo. In-
forma sobre a capacidade para xerar tesourería que lle permita facer fronte ás débedas a 
curto prazo facendo uso do efectivo e outros activos líquidos equivalentes.  

� O cociente de tesourería. Estuda a liquidez da empresa a curto prazo. Informa sobre a 
capacidade para xerar tesourería que lle permita facer fronte ás débedas a curto prazo 
sen facer uso das existencias.  

� O cociente de liquidez. Mostra a situación de liquidez da tesourería da empresa, pero 
non de forma tan inmediata como o cociente de tesourería. Calcúlase comparando o ac-
tivo corrente co pasivo corrente. 

Solución á actividade 12 da páxina 258 do libro de texto 

� Apartado a. 

 

 

� Apartado b. 

 

 

 

� Apartado c. 

Non, xa que unha subida no prezo dos billetes supón unha diminución da demanda dos 
mesmos. Os custos non se verán afectados polo incremento do prezo pero si os ingresos. 
Se o servizo ofrecido pola compañía ten unha demanda elástica (pequenos efectos sobre o 
prezo producen grandes efectos na cantidade demandada en sentido contrario) será prefe-
rible baixar o prezo. Se, pola contra, a demanda é inelástica, será conveniente subir o pre-
zo para incrementar os ingresos e con iso, os beneficios. 

� Apartado d. 
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As ofertas están limitadas a unhas poucas unidades, e co prezo das unidades seguintes 
que se venden como resultado de tan agresiva política de publicidade, compénsanse eses 
gastos. Neste caso tanto os gastos fixos como os gastos variables veríanse cubertos unha 
vez que se venderon todos os billetes con prezos máis elevados, xa que os billetes de avión 
van incrementando o seu prezo conforme van sendo máis escasos. Outro motivo de tales 
ofertas pode ser o dar saída a prazas de avión de última hora que doutro xeito non se cu-
brirían. Neste caso trátase de recuperar na medida do posible os custos fixos. 

Solución á actividade 16 da páxina 258 do libro de texto 

� Apartado a. 

Activo Patrimonio neto e pasivo 

Activo non corrente Patrimonio neto 

Inmobilizado intanxible Capital social 85000 

Propiedade industrial 18000  Reservas legais 17000 

Inmobilizado material Pasivo non corrente 

Mobiliario 10000 Provisión de inmobilizado a longo prazo 15000 

Terreos e bens naturais 12000 Débedas a longo prazo con entidades de 
crédito 

26000 

Construcións 90000   

Investimentos financeiros a longo prazo   
 

Activo corrente Pasivo corrente 

Existencias  

Mercadorías 11000 Acredores por prestación de servizos  3000 

Debedores comerciais Provedores 7000 

Clientes  8000 Débedas a curto prazo 9000 

Debedores 4000 

Investimentos financeiros a curto prazo 

Efectivo 

Caixa 2000 

Banco c/c  7000 

 

Total 162000 Total 81000 

� Apartado b. 

 

Por cada euro de financiamento alleo a empresa usou 2,04€ de financiamento propio. A 
empresa está principalmente financiada con recursos propios 

Solución á actividade 18 da páxina 259 do libro de texto 

� Apartado a. 
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Aproximadamente 6094 unidades 

� Apartado b. 

 

� Apartado c. 

 

 

 

 

 

Solución á actividade 21 da páxina 259 do libro de texto 

 

A partir de 4000 unidades será máis rendible fabricalo, xa que o custo de fabricación é 
inferior ao custo de compra, como se pode ver no gráfico. 
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Solución á actividade 22 da páxina 259 do libro de texto 

 (Debe) Haber 

Compra de mercadorías (440000) 

Soldos e salarios (110000) 

Seguridade social (35000) 

Vendas de mercadorías 890000 

Subministracións 
 

(8500) 

Gastos excepcionais (45000) 

Amortización inmobilizado material (61000) 

A) Resultado da explotación 190500 

Gastos financeiros LP (15800) 

Gastos financeiros CP (680) 

Outros ingresos financeiros 320 

B) Resultado financeiro (16160) 

C) Resultado antes de impostos (A+B) 174340 

Imposto sobre beneficios (61019) 

D) Resultado do exercicio 113321 

Coma no exercicio non se especifica o imposto de sociedades, supúxose que é o 35%. 
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Unidade 9. A inversión e o financiamento na empresa  

Solución ás actividades da páxina 263 do libro de texto 

Solución ás preguntas de desenrolo 

Solución á actividade 1 

A empresa está utilizando fontes de financiamento a curto prazo para adquirir un elemento 
de inmobilizado, o cal non é moi recomendable para manter un equilibrio financeiro, xa 
que podería atoparse con problemas de solvencia a curto prazo.  

O crédito comercial non supón un custo excesivo (sería o custo de oportunidade, igual 
ao valor dos descontos por pronto pago, en caso de habelos) pero o crédito bancario si pre-
senta un elevado custo, polo que tamén se desaconsella o seu uso neste caso.  

As alternativas para o financiamento da máquina escavadora céntranse nas fontes de fi-
nanciamento a medio e longo prazo. As opcións son múltiples e a elección dependerá do 
custo de cada fonte, así como das súas prestacións. Sería recomendable neste caso utilizar 
fondos obtidos dos beneficios non distribuídos da empresa (autofinanciamento de enrique-
cemento) ou dunha ampliación de capital.  

Se a empresa opta polo financiamento alleo sería recomendable considerar un leasing, 
un préstamo a longo prazo. 

Solución á actividade 2 

Un investimento é a adquisición dun activo ou dalgún tipo de dereito sobre o mesmo que 
xerará certo tipo de renda como consecuencia da súa utilización ao longo dun período de 
tempo determinado Os investimentos pódense clasificar atendendo a varios criterios.  

Os máis relevantes son os seguintes:  

� Segundo sexa en produtos financeiros ou en bens produtivos: investimentos financeiros 
e investimentos produtivos.  

� Segundo a función que desempeñan na empresa: investimentos de mantemento, inves-
timentos de substitución por obsolescencia tecnolóxica, investimentos de ampliación en 
mercados existentes, investimentos de ampliación en novos mercados, investimentos 
con carácter social. 

� Segundo a súa duración no tempo: investimentos a curto prazo e a longo prazo.  

� Segundo a súa materialidade: investimentos en bens e investimentos en servizos.  

� Segundo a súa relación con outros investimentos: investimentos autónomos, investi-
mentos complementarios e investimentos substitutivos. 

Solución ás actividades de test 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción b. 

Solución ao problema 

Vexamos que debería facer o empresario segundo o pay-back. 
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O proxecto B é a opción máis rendible segundo o pay-back xa que recuperamos o in-
vestimento inicial en menos tempo. 

 

 

 

 

Supoñendo que obtemos de forma homoxénea durante o ano os fluxos de caixa, propo-
ñemos a regra de tres. 

160000 €                    12 meses    

150000€                                 x 

x= 11,25 meses 

Non nos dan a taxa de actualización así que non podemos obter outras conclusións se-
gundo os métodos dinámicos do VAN ou a TIR. 

Solución á actividade 1 do apartado “segue practicando” da páxina 282 do libro de texto 

 

Pay-back proxecto A: 4 anos 

Ano 1: ¿A = Q1? 

23 000 > 2 000 

Ano 2: ¿A = Q1 + Q2 ? 

23 000 > 2 000 + 5 000 = 7 000 
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Ano 3: ¿A = Q1 + Q2 + Q3? 

23 000 > 2 000 + 5 000 + 7 000 = 14 000 

Ano 4: ¿A = Q1 + Q2 + Q3 + Q4? 

23 000 = 2 000 + 5 000 + 7 000 + 9 000 

Pay-back proxecto B: 3 anos 

Opción preferible segundo o pay-back porque recuperamos o investimento inicial en 
menos tempo. 

Ano 1: ¿A = Q1? 

23 000 > 9 000 

Ano 2: ¿A = Q1 + Q2? 

23 000 > 9 000 + 7 000 = 14 000 

Ano 3: ¿A = Q1 + Q2 + Q3? 

23 000 = 9 000 + 7 000 + 7 000 

Solución á actividade 2 do apartado “segue practicando” da páxina 282 do libro de texto 

Ano 3: A = Q1 + Q2 + Q3 · 0,75 

200 000 = 80 000 + 60 000 + X · 0,75 

 

Solución á actividade 3 do apartado “segue practicando” da páxina 282 do libro de texto 

Pay-back proxecto A: 1 ano e 6 meses. 

Esta é a opción preferible segundo o pay-back xa que recuperamos a inversión inicial en 
menos tempo. 

Ano 1: ¿A = Q1? 

10 000 > 8 000 

Ano 2: ¿A = Q1 + Q2? 

10 000 < 8 000 + 4 000 = 12 000 
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Supoñendo que obtemos de forma homoxénea durante o ano os fluxos de caixa propoñe-
mos a regra de tres. 

 

4000 €                    12 meses    

2000€                                 x 

x= 6 meses 

Pay-back proxecto B: 4 anos 

Ano 1: ¿A = Q1? 

8 000 > 2 000 

Ano 2: ¿A = Q1 + Q2? 

8 000 > 2 000 + 2 000 = 4 000 

Ano 3: ¿A = Q1 + Q2 + Q3? 

8 000 > 2 000 + 2 000 + 2 000 = 6 000 

Ano 4: ¿A = Q1 + Q2 + Q3 + Q4? 

8 000 = 2 000 + 2 000 + 2 000 + 2 000 

Pay-back proxecto C: 4 anos 

Ano 1: ¿A = Q1? 

6 000 > 1 000 

Ano 2: ¿A = Q1 + Q2? 

6 000 > 1 000 + 0 = 1 000 

Ano 3: ¿A = Q1 + Q2 + Q3? 

6 000 > 1 000 + 0 + 2 000 = 3 000 

Ano 4: ¿A = Q1 + Q2 + Q3 + Q4? 

6 000 = 1 000 + 0 + 2 000 + 3 000 
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Solución á actividade 4 do apartado “segue practicando” da páxina 284 do libro de texto 

 

VAN proxecto A 

 

 

VAN proxecto B 

 

É preferible o proxecto A por dar un VAN maior 

Solución á actividade 5 do apartado “segue practicando” da páxina 284 do libro de texto 

 

VAN proxecto A 

 

VAN proxecto B 

 

É preferible o proxecto B por dar un VAN maior. 

Solución á actividade 1 da páxina 288 do libro de texto 

� 1. Opción a. 
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� 2. Opción b. 

� 3. Opción c. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción c. 

� 6. Opción c. 

� 7. Opción a. 

Solución á actividade 2 da páxina 288 do libro de texto 

 

 

Agora multiplicamos todo por  para ter a incógnita no numerador. 

 

Desenvolvemos o cadrado da suma de dous números e agrupamos os elementos: 

 

 

De seguido, obtemos a solución a través da fórmula para resolver raíces nun polinomio 
de orde dous. (Solucións para unha ecuación de segundo grao). 

 
Substituíndo na fórmula obtemos dúas solucións: 

 

Non sería lóxico considerar unha rendibilidade negativa, polo que quedariamos coa so-
lución positiva. 
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Solución á actividade 4 da páxina 288 do libro de texto 

A poxa máxima será a que iguale a rendibilidade que lle pode dar o investimento pola que 
está interesado.  

� Apartado a. 

 

 

 

� Apartado b. 

 

 

A rendibilidade que obtería da maquinaria, tendo en conta a taxa de actualización do 
mercado, é superior ao prezo da mesa, polo que o empresario consideraría a oferta de 
comprala por 100000 € pois reportaríalle uns beneficios actualizados de 1574,4541 €. 

Solución á actividade 6 da páxina 289 do libro de texto 

� 1. Opción b. 

� 2. Opción b. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción a. 

� 5. Opción b. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción c. 

� 8. Opción b. 

Solución á actividade 7 da páxina 289 do libro de texto 

O prazo de recuperación do investimento é o período de tempo que tarda en recuperarse o 
desembolso inicial cos fluxos de caixa xerados polo investimento.  

Inconvenientes.  

� Non ten en conta os momentos en que se xeran os fluxos de caixa anteriores ao prazo 
de recuperación, xa que van sumando todos igual.  
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� Non considera o valor do diñeiro no tempo. Súmanse euros dos diversos anos, coma se 
fosen homoxéneos, e o total compárase co desembolso inicial, que está referido a outro 
momento do tempo.  

� Non considera todos os fluxos de efectivo do proxecto investimento, e polo tanto non 
os inclúe na análise. Tampouco considera a orde temporal en que se obteñen os benefi-
cios, o que ten implicacións financeiras.  

� Se a empresa fixa unha data como limite, só se aceptarán proxectos de curta duración.  

� Os fluxos de caixa posteriores ao prazo de recuperación non se teñen en conta en abso-
luto. Non mide nada do que sucede despois do prazo de recuperación do investimento 
inicial.  

� Tampouco mide a rendibilidade nin o beneficio dun proxecto de investimento. 

Solución á actividade 9 da páxina 289 do libro de texto 

� Apartado a. 

 

TIR proxecto A: 

 

Agora multiplicamos todo por  para ter a incógnita no numerador. 

 

Desenvolvemos o cadrado da suma de dous números e agrupamos os elementos: 

 

 

De seguido, obtemos a solución a través da fórmula para resolver as raíces dun polino-
mio de orde dous (solucións para unha ecuación de segundo grao). 

 
Substituíndo na fórmula obtemos dúas solucións: 
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147 

Non sería lóxico considerar unha rendibilidade negativa, polo que quedariamos coa so-
lución positiva. 

 

TIR proxecto B 

 

 

Agora multiplicamos todo por  para ter a incógnita no numerador. 

 

Desenvolvemos o cadrado da suma de dous números e agrupamos os elementos: 

 

 

De seguido, obtemos a solución a través da fórmula para resolver as raíces dun polino-
mio de orde dous (solucións para unha ecuación de segundo grao). 

 
Substituíndo na fórmula obtemos dúas solucións: 

 

Non sería lóxico considerar unha rendibilidade negativa, polo que quedariamos coa so-
lución positiva. 
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Segundo este criterio, convén acometer o proxecto A xa que a TIR é maior e hai maior 
marxe para que, por alta que sexa a taxa de actualización, podamos ter un VAN positivo. 

� Apartado b. 

Pay-back proxecto A: 1 año y 7,636 meses 

Ano 1: ¿A = Q1? 

25 > 18 

Ano 2: ¿A = Q1 + Q2? 

25 < 18 + 11 

Supoñendo que obtemos de forma homoxénea durante o ano os fluxos de caixa propo-
ñemos a regra de tres. 

11 € ——————— 12 meses 

7 € ——————— x 

 x = 7,636 meses 

Pay-back proxecto B: 1 año y 10 meses: 

Año 1: ¿A = Q1? 

50 > 25 

Año 2: ¿A = Q1 + Q2? 

50 < 25 + 30 

Supoñendo que obtemos de forma homoxénea durante o ano os fluxos de caixa propo-
ñemos a regra de tres. 

 

30 € ——————— 12 meses 

25 € ——————— x  

x = 10 meses 

� Apartado c. 

� Non ten en conta os momentos en que se xeran os fluxos de caixa anteriores ao prazo 
de recuperación, xa que van sumando todos igual.  
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� Non considera o valor do diñeiro no tempo. Súmanse euros dos diversos anos, coma se 
fosen homoxéneos, e o total compárase co desembolso inicial, que está referido a outro 
momento do tempo.  

� Non considera todos os fluxos de efectivo do proxecto investimento, e polo tanto non 
os inclúe na análise. Tampouco considera a orde temporal en que se obteñen os benefi-
cios, o que ten implicacións financeiras.  

� Se a empresa fixa unha data como limite, só se aceptarán proxectos de curta duración.  

� Os fluxos de caixa posteriores ao prazo de recuperación non se teñen en conta en abso-
luto. Non mide nada do que sucede despois do prazo de recuperación do investimento 
inicial.  

� Tampouco mide a rendibilidade nin o beneficio dun proxecto de investimento. 

Unidade 10. Fontes de financiamento da empresa 

Solución á actividade 1 do apartado “segue practicando” da páxina 311 

� O autofinanciamento, ou financiamento interno, é aquel consistente na aplicación de 
recursos financeiros que proceden da mesma empresa, sen recorrer ao financiamento 
externo. O autofinanciamento procede dos beneficios obtidos pola empresa e non repar-
tidos que se destinan á ampliación ou mantemento da actividade.  

� O autofinanciamento de mantemento é o formado polos beneficios que se reteñen para 
que se manteña a capacidade económica da empresa. Fórmase coas amortizacións do 
inmobilizado económico material e inmaterial e as provisións sobre elementos do acti-
vo fixo e activo circulante. O autofinanciamento de enriquecemento, pola contra, está 
formado polos beneficios que non se reparten aos socios, as reservas, senón que se re-
teñen na empresa para poder realizar novos investimentos. 

� O autofinanciamento fronte ao financiamento externo. A inmobilización duns recursos 
sempre leva un custo de oportunidade, ao que hai que engadir o custo de manter as ex-
pectativas dos accionistas. Así, se unha empresa acapara reservas a cambio de expecta-
tivas de crecemento e estas non se cumpren, terá lugar unha baixa súbita do prezo das 
accións. Por iso, sempre se debe buscar un equilibrio. Dado que o custo de oportunida-
de desta fonte de financiamento non é tan evidente como os custos explícitos doutras, a 
empresa que utilice o financiamento interno pode tender a malgastar recursos. Tamén 
pode levar a impedir a realización de grandes proxectos de investimento que son rendi-
bles, por non dispor de recursos financeiros suficientes. 

Solución á actividade 2 do apartado “segue practicando” da páxina 311 

Un préstamo é un contrato mediante o cal unha entidade (o prestatario), recibe doutra 
(prestador ou prestamista) unha determinada cantidade de diñeiro, coa condición de de-
volvela nuns prazos e unhas condicións preestablecidas. 

Unha póliza de crédito é un contrato mediante o cal a entidade financeira pon a disposi-
ción da empresa unha cantidade determinada de diñeiro.  

A diferenza co préstamo radica en que a empresa só paga intereses pola cantidade empre-
gada e o tempo en que se utilizou devandita cantidade. Esta flexibilidade xustifica que 
adoite ser unha forma de financiamento máis caro que o préstamo.  

Xa que logo, o préstamo é recomendable cando o importe necesario é coñecido tanto en 
cantidade como en tempo, mentres que a póliza de crédito é útil cando as necesidades fi-
nanceiras son incertas en tempo, frecuencia e cantidade. 
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Solución á actividade 3 do apartado “segue practicando” da páxina 311 

Póliza de crédito. É un contrato mediante o cal a entidade financeira pon a disposición da 
empresa unha cantidade determinada de diñeiro.  

A diferenza co préstamo radica en que a empresa só paga intereses pola cantidade empre-
gada e o tempo en que se utilizou devandita cantidade. Esta flexibilidade xustifica que 
adoite ser unha forma de financiamento máis caro que o préstamo. As diferenzas co em-
préstito serían similares ás do caso anterior. A diferenza co crédito comercial é que o cré-
dito bancario é concedido por unha entidade financeira, mentres o comercial é concedido 
polos provedores. Destacar que o custo da póliza de crédito é moi superior ao do crédito 
comercial.  

Crédito comercial. Ten a súa orixe no período de financiamento ofrecido polos prove-
dores tras a venda dunha mercancía. O habitual é 30 ou 90 días e adóitase conceder para 
facilitar a materialización da venda polo cliente. As diferenzas principais co préstamo son 
que o crédito comercial é concedido por provedores no canto de por bancos, e que o seu 
custo é menor có do préstamo. As diferenzas co empréstito serían similares ás que presen-
ta con respecto aos préstamos (aínda que hai empresas privadas que emiten empréstitos e 
non son bancos, pero non son provedores que adianten recursos).  

Préstamo. É un contrato mediante o cal unha entidade (o prestatario), recibe doutra 
(prestador ou prestamista) unha determinada cantidade de diñeiro, coa condición de de-
volvela nuns prazos e nunhas condicións preestablecidas. A principal diferenza con res-
pecto ao empréstito é que este último está dividido en partes alícuotas (obrigas) mentres 
que os préstamos bancarios non están fraccionados.  

Empréstito. Son préstamos divididos en moitas partes alícuotas que emiten as empre-
sas. Estes títulos de crédito denomínanse obrigacións, bonos, pagarés, etcétera. e repárten-
se entre moitos acredores a cambio dun interese. 

Solución á actividade 4 do apartado “segue practicando” da páxina 315 

 

d é o tipo de desconto que nos vai aplicar a entidade bancaria. 

C é o nominal do efecto 

i é o interese anual expresado en tanto por un que o banco aplica 

n é o tempo que falta ata o vencemento. 
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Solución á actividade 5 do apartado “segue practicando” da páxina 315 

 

d é o tipo de desconto que nos vai aplicar a entidade bancaria. 

C é o nominal do efecto 

i é o interese anual expresado en tanto por un que o banco aplica 

n é o tempo que falta ata o vencemento. 

 

 

 

 

Solución á actividade 6 do apartado “segue practicando” da páxina 315 

 
d é o tipo de desconto que nos vai aplicar a entidade bancaria. 

C é o nominal do efecto 

i é o interese anual expresado en tanto por un que o banco aplica 

n é o tempo que falta ata o vencemento. 
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O desconto de efectos consiste na materialización dos dereitos de cobro dos clientes da 
empresa en efectos comerciais que se ceden ás entidades financeiras para que procedan a 
anticipar o seu importe, unha vez deducidas certas cantidades en concepto de comisións e 
intereses.  

Esta fonte de financiamento evita que as empresas teñan problemas de solvencia a curto 
prazo xa que transforma en efectivo dereitos de cobro, facilitando o bo funcionamento das 
empresas. 

Solución á actividade 1 da páxina 316 do libro de texto 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción a. 

� 3. Opción b. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción c. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción b. 

Solución á actividade 3 da páxina 316 do libro de texto 

A afirmación non é correcta, xa que existe un custo de oportunidade que a empresa deberá 
afrontar, aínda que si que é verdade que adoita ser inferior a outras opcións de financia-
mento máis caras. Elixir esta fonte de financiamento pode terminar repercutindo no valor 
das accións, ademais de inducir ao malgasto, por iso é unha fonte de financiamento moi 
útil e vantaxosa pero cun custo de oportunidade que non hai que esquecer. 

Solución á actividade 7 da páxina 316 do libro de texto 

É conveniente que o financiamento externo a curto prazo vaia dirixido a financiar o activo 
corrente xa que supón unha obriga de pago a curto prazo e a empresa debe asegurarse ter 
recursos líquidos suficientes no curto prazo para facer fronte a devanditas obrigacións, o 
que non podería garantirse de ter unicamente elementos de activo non corrente. 

Un exemplo de financiamento externo poderían ser os créditos comerciais ou de fun-
cionamento. Esta fonte de financiamento consiste no período de financiamento ofrecido 
polos provedores tras a venda dunha mercadoría para facilitar o funcionamento da empre-
sa. O habitual é 30 ou 90 días e adóitase conceder para facilitar a materialización da venda 
polo cliente. 

Solución á actividade 9 da páxina 316 do libro de texto 

O crédito comercial ou de funcionamento consiste no período de financiamento ofrecido 
polos provedores tras a venda dunha mercancía para facilitar o funcionamento da empresa.  

O habitual é 30 ou 90 días e adóitase conceder para facilitar a materialización da venda 
polo cliente. Esta fonte de financiamento é gratuíta sempre que non existan descontos por 
pronto pago.  
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O factoring é un tipo de contrato polo cal unha empresa cede a outra, denominada so-
ciedade factor, o cobro das débedas dos seus clientes. Isto supón a transmisión tamén do 
risco de falta de pagamento, polo que o custo desta fonte de financiamento, polo xeral, é 
máis caro que outras. 

Solución á actividade 11 da páxina 317 do libro de texto 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción a. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción b. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción c. 

� 7. Opción b. 

Solución á actividade 13 da páxina 317 do libro de texto 

Factoring é unha fonte de financiamento que permite obter de forma inmediata recur-
sos financeiros con cargo ás débedas dos clientes. De forma xenérica o factoring consiste 
na venda dos dereitos de crédito sobre clientes a unha empresa denominada factor.  

A función que cumpren estas empresas de factoring é a de garantir ás demais empresas 
diñeiro líquido e en efectivo a cambio de dereitos de cobro, coa vantaxe engadida de que a 
empresa de factoring corre co risco de falta de pagamento. É, xa que logo, unha forma 
efectiva de ter liquidez, aínda que non sempre aconsellable polo elevado custo que supón a 
súa utilización. 

Solución á actividade 14 da páxina 317 do libro de texto 

O leasing é un contrato de arrendamento polo cal un fabricante ou un arrendador garante a 
un usuario ou arrendatario o uso dun ben a cambio dun aluguer que este deberá pagar ao 
arrendador durante un período de tempo determinado, tendo a posibilidade ao finalizar o 
período de arrendamento de compralo a un valor residual.  

Atendendo á natureza do arrendador, existen dúas modalidades: leasing financeiro e lea-
sing operativo, con diferenzas entre as súas prestacións, custo e a posibilidade é extinción 
prematura do arrendamento, pero ambas coa posibilidade de opción de compra ao final na 
última cota. Supón unha importante fonte de financiamento a medio prazo aínda que de 
elevado custo. 

Solución á actividade 19 da páxina 317 do libro de texto 

Neste caso estariámonos referindo ao financiamento que os provedores do tráfico comer-
cial nos conceden, xa que nos dan un período de financiamento ofrecido polos provedores 
tras a venda dunha mercadoría para facilitar o funcionamento da empresa. O habitual é 30 
ou 90 días e adóitase conceder para facilitar a materialización da venda polo cliente.  

É xa que logo unha fonte de financiamento alleo, externa e a curto prazo. É unha fonte 
de financiamento moi económico xa que se limita ao custo de oportunidade que presenta-
rían os descontos por pronto pago, no caso de habelos.  

E por operacións de tipo financeiro?  

Neste caso a fonte de financiamento proviría dunha entidade financeira ou ben pola 
emisión de empréstitos.  



Páxina 87 de 93 

 

Cales son, en ambos os casos, as modalidades máis utilizadas e en que consisten?  

As modalidades máis utilizadas de fontes de financiamento por operacións de tipo fi-
nanceiro serían o préstamo, o crédito, o desconto comercial e a emisión de obrigacións. 
Un préstamo é un contrato mediante o cal unha entidade (o prestatario), recibe doutra 
(prestador ou prestamista) unha determinada cantidade de diñeiro, coa condición de de-
volvela nuns prazos e unhas condicións preestablecidas.  

Unha póliza de crédito é un contrato mediante o cal a entidade financeira pon a disposi-
ción da empresa unha cantidade determinada de diñeiro. Estas fontes de financiamento te-
ñen un elevado custo, derivado das comisións bancarias e dos intereses asociados.  

O desconto de efectos consiste na materialización dos dereitos de cobro dos clientes da 
empresa en efectos comerciais que se ceden ás entidades financeiras para que procedan a 
anticipar o seu importe, unha vez deducidas certas cantidades en concepto de comisións e 
intereses.  

Os empréstitos son préstamos divididos en moitas partes alícuotas que emiten as em-
presas. Estes títulos de crédito denomínanse obrigacións, bonos, pagarés, etcétera, e repár-
tense entre moitos acredores a cambio dun interese. 

Unidade 11. Planificación estratéxica e control 

Solución ás actividades da páxina 321 

Solución á actividade de desenrolo 

Neste caso estariamos falando dunha estratexia de diferenciación de produto (o servizo 
xenérico sería o seguro automobilístico para mozos), xa que non hai ningunha outra ase-
guradora que ofreza os mesmos servizos que Liña Directa asociados a un seguro das 
mesmas características.  

O que se pretende lograr é que os produtos ou servizos ofrecidos pola empresa sexan 
percibidos como únicos e exclusivos por parte dos consumidores. O obxectivo é ofrecer 
un valor superior ao cliente en termos de marca, calidade ou servizo, de forma que o pro-
duto se poida vender a un prezo superior ao dos competidores. Froito desta estratexia, o 
cliente está disposto a pagar un sobreprezo por un produto que percibe como de mellor ca-
lidade.  

A empresa será máis competitiva grazas a esa política de diferenciación de produto on-
de os usuarios dese servizo ven o valor engadido que a empresa ofrece. A empresa igual-
mente veríase beneficiada da imaxe de empresa socialmente responsable que proxecta á 
sociedade, o que tamén lle proporcionará novos clientes por ese motivo.  

A diferenciación do produto tamén implicará cambios na política da competencia, co-
mo pode observarse no modelo das cinco forzas de Porter. 

Solución ás preguntas do test 

� 1. Opción b. 

� 2. Opción c. 

Solución ao problema 

Deben inscribir a empresa na Seguridade Social, que lle asignará un número para indivi-
dualizala, abrindo unha conta de cotización. Despois teñen que ocuparse da afiliación e al-
ta dos traballadores á Seguridade Social (antes de iniciar a prestación servizos). Antes dun 
mes desde o inicio da actividade, o empresario deberá darse de alta no Réxime Especial de 
Traballadores Autónomos. Igualmente, neses 30 días deberán ocuparse da comunicación 
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da apertura do centro de traballo. Tamén han de legalizar o libro de matrícula e visita (an-
tes do inicio da actividade e da contratación dos traballadores), a disposición da inspec-
ción de traballo. 

Solución á actividade 1 do apartado “segue practicando” da páxina 341 do libro de texto 

Analizando a cadea de valor, vemos que as actividades primarias gozan de gran importan-
cia, destacando actividades como a xestión de almacéns (Just in Time), a produción (realí-
zase un produto de calidade a prezos alcanzables) e a comunicación e a mercadotecnia 
(entendido como unha comunicación bidireccional).  

Dada a enorme expansión que se aprecia na empresa, vemos que se seguiu unha estra-
texia corporativa de expansión internacional, á vez que a empresa se distinguiu por unha 
diferenciación en custos sen reducir o deseño, caracterizándose por unha popularización 
da moda do máis alto deseño. 

Solución á actividade 1 da páxina 342 do libro de texto 

� 1. Opción a. 

� 2. Opción a. 

� 3. Opción c. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción b. 

Solución á actividade 2 da páxina 342 do libro de texto 

� Apartado a.  

A empresa está seguindo unha estratexia de diferenciación do produto. O que se pre-
tende lograr é que os produtos ou servizos ofrecidos pola empresa sexan percibidos como 
únicos e exclusivos por parte dos consumidores. O obxectivo é ofrecer un valor superior 
ao cliente en termos de marca, calidade ou servizo (neste caso falariamos dun produto 
máis saudable e natural), de forma que o produto se pode vender a un prezo superior ao 
dos competidores. Froito desta estratexia, o cliente está disposto a pagar un sobreprezo por 
un produto que percibe como de mellor calidade.  

� Apartado b. 

A estratexia de diferenciación sería a máis adecuada nestes casos.  

� Apartado c. 

Os produtos ecolóxicos supoñen un forte investimento inicial, tanto para a produción 
do produto en si como pola propia publicidade e promoción. A cooperación interempresa-
rial podería mellorar esa faceta da mercadotecnia, xa que estariamos falando de produtos 
distintos pero todos eles dirixidos a un mesmo segmento de mercado, polo que os esforzos 
das empresas en publicidade se reducirían.  

� Apartado d.  

Parte do éxito da agricultura ecolóxica está na imaxe que o consumidor teña deste tipo de 
produtos, como para pagar un maior prezo por eles. Na actualidade a gastronomía españo-
la sitúase nun dos primeiros lugares a nivel mundial, polo que a identificación dos produ-
tos agrícolas españois cuns estándares de calidade elevados facilitaría o éxito desta inicia-
tiva. En calquera caso, non deberían descoidarse outras formas produtivas máis económi-
cas para ter cubertos todos os segmentos de mercado. 
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� Apartado e. 

 Algunhas das estratexias de promoción serían as seguintes:  

� Ofrecer axudas ás empresas de produtos ecolóxicos, tales como subvencións e créditos 
alcanzables, principalmente nos primeiros anos de vida das empresas.  

� Promover campañas publicitarias nos medios de comunicación públicos a favor do con-
sumo de produtos naturais.  

� Fomentar as feiras de produtos ecolóxicos, tanto nacionais como internacionais, etcéte-
ra. 

Solución á actividade 4 da páxina 343 do libro de texto 

� 1. Opción b. 

� 2. Opción b. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción a. 

� 5. Opción b. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción a. 

Solución á actividade 6 da páxina 343 do libro de texto 

A estratexia competitiva de diferenciación de produto consiste en obter unha vantaxe 
competitiva centrando todas as enerxías da organización en tratar de distinguir os produtos 
da empresa dos ofrecidos polos competidores acudindo a factores tales como o deseño do 
produto, a calidade ou os servizos de postventa e de mantemento. Isto permite que os con-
sumidores estean dispostos a pagar un maior prezo por entender o produto diferente.  

Unha estratexia de liderado en custos consiste en orientar a organización para que fun-
cione cuns custos inferiores aos dos seus rivais. Desta forma a organización podería ven-
der os seus produtos a un prezo inferior aos seus competidores e aínda así obter benefi-
cios. 

Solución á actividade 8 da páxina 343 do libro de texto 

A análise externa céntrase no estudo do contorno ou dos factores externos á empresa, in-
cluíndo tanto o contorno xenérico (comprende todos aqueles factores que son alleos á em-
presa pero que condicionan a súa actuación e inclúe aspectos como a normativa ou a tec-
noloxía) como o contorno específico (formado por un conxunto de factores que inflúe so-
bre un grupo concreto de empresas que teñen características similares e que desempeñan a 
súa actividade nun mesmo sector produtivo).  

Para a análise do contorno específico utilízase o Modelo das cinco forzas de Porter, que 
axuda os directivos a illar as forzas competitivas que, ao actuar no contorno específico da 
organización, afectan ao beneficio potencial que se espera obter dentro da industria na que 
desempeña a súa actividade.  

De acordo con Porter, toda empresa está loitando constantemente con cinco elementos: 
os produtos substitutivos, os provedores, os clientes, as empresas que desexan entrar ao 
mercado e, obviamente, os competidores. Tendo en conta estes cinco elementos, Porter 
afirma que podemos valorar o atractivo ou non que resulta entrar no mercado dun deter-
minado sector.  

Estas cinco forzas determinan a rendibilidade do devandito sector a través da ameaza 
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da substitución, o poder de negociación dos provedores, o poder de negociación dos com-
pradores, a ameaza de posibles novos concorrentes e a intensidade da rivalidade entre os 
competidores. As cinco forzas inflúen en prezos, custos e requisitos de investimento, que 
son os factores básicos que determinan a rendibilidade, e de aí o atractivo dun sector.  

Cando os directivos analizan as oportunidades e as ameazas que acompañan a activida-
de dunha organización deben prestarlle unha especial atención ás cinco forzas que se 
enumeraron, pois son as maiores ameazas que poden atopar. A tarefa dos directivos debe 
centrarse en formular estratexias que contrarresten devanditas ameazas, de forma que a 
organización poida responder adecuadamente aos retos que lle formula o seu contorno e 
render a un alto nivel. 

Solución á actividade 9 da páxina 343 do libro de texto 

As forzas competitivas sinaladas por Porter son as seguintes:  

� O nivel de rivalidade entre as empresas actuais. Canto maior é o grao de competencia, 
baixando os prezos ou incrementando os gastos de publicidade, menores serán os niveis 
de beneficios que as empresas poden esperar obter.  

� A entrada potencial de novos competidores. Canto máis fácil é para as compañías in-
troducirse nunha industria debido a que as barreiras á entrada son baixas, tales como a 
lealdade á marca, máis probable será que os prezos da industria sexan relativamente 
baixos e, en consecuencia, os beneficios tamén o sexan.  

� O poder negociador dos provedores. Se na industria hai un número reducido de prove-
dores dun insumo importante, os provedores poden elevar o prezo facendo que os bene-
ficios da industria se  reduzan. 

� O poder negociador dos clientes. Se unicamente hai un número reducido de clientes 
que están dispostos a comprar o produto que a industria lanza ao mercado, estes terán 
un gran poder de negociación e poderán presionar os prezos á baixa.  

� A ameaza de produtos substitutivos. Con certa frecuencia o produto dunha industria é 
un substituto do producido por outra. Así, o aluminio é un substituto do aceiro e do 
plástico pode ser un substituto do cristal. As empresas que producen bens que teñen 
substitutos non poden fixar os seus prezos libremente, pois os produtos substitutivos 
poden reducir a súa cota de mercado. 

Unidade 12. Proxecto empresarial 

Solución á actividade 1 da páxina 358 do libro de texto 

Os Enterprise Resource Planning (ERP) ou sistemas de Planificación de Recursos Empre-
sariais, que son sistemas para xestionar de xeito integrado e eficiente a información da 
empresa, conectando as diferentes áreas do negocio mediante procesos electrónicos.  

A súa función principal é organizar e estandarizar procesos e datos internos da empre-
sa, transformándoos en información útil para ser analizados para a toma de decisións. Este 
tipo de sistemas facilita aos directivos a toma de decisións e fai o proceso máis transparen-
te. Como a información está máis dispoñible, facilítase a delegación de responsabilidades 
ao non ser tan necesaria tanta cualificación como antes para dominar unha cantidade 
enorme de información. É probable que líderes máis democráticos e emprendedores se de-
cidan por este tipo de avance na xestión do coñecemento. 

Solución á actividade 2 da páxina 358 do libro de texto 

B2B é a abreviatura comercial da expresión inglesa Business to Business. É un tipo de 



Páxina 91 de 93 

 

comercio electrónico que se basea no comercio entre empresas ou de empresa a empresa, 
por exemplo, o B2B aplica á relación entre un fabricante e o distribuidor dun produto, e 
tamén á relación entre o distribuidor e o comercio comerciante polo miúdo. 

Solución á actividade 3 da páxina 358 do libro de texto 

As características da nova economía son as seguintes:  

� Utilización das novas tecnoloxías. 

�  O mercado faise global; grazas a internet e á mellora nas comunicacións, ata as PEME 
poden abordar o mercado global.  

� Uso xeneralizado, como técnica de xestión empresarial, dos Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) ou sistemas de Planificación de Recursos Empresariais. Son sistemas inte-
grados deseñados para traballar con procesos da empresa, soportalos, procesar os datos 
e obter deles información específica. 

� A aparición de novas formas comerciais de gran eficiencia como o comercio electróni-
co. 

� Establecemento de novas formas de relación cos provedores e cos clientes (por exem-
plo, a realización de pedidos de forma automatizada).  

� Favorécese a creación de redes de empresas co uso das novas tecnoloxías.  

� As actividades baseadas no coñecemento adquiren unha gran importancia, como é o ca-
so de asesorías, distribución de software, etcétera.  

� O consumidor adquire un novo protagonismo posto que dispón dunha maior informa-
ción.  

� Cobran unha crecente importancia aspectos como a marca ou o equipo humano. 

Solución á actividade 4 da páxina 358 do libro de texto 

A tecnoloxía pon ao alcance de todas as empresas (incluídas as PEME) sistemas integrais 
de xestión informatizada e de atención aos clientes, algo que fai uns anos só llo podían 
permitir as grandes empresas. Achega o mercado mundial a todas as empresas debido aos 
avances nas telecomunicacións e ao abaratamento dos custos de transporte.  

Supón unha mellora no funcionamento das empresas, aumentando a súa produtividade 
e eficiencia. Isto supón que a empresa terá unhas vantaxes en custos que poderá utilizar 
para incrementar as súas vendas con políticas de liderado en prezos, por exemplo.  

Tamén supuxo un avance importante no proceso globalizador. A globalización identifí-
case coa interdependencia económica crecente do conxunto dos países do mundo, provo-
cada polo aumento do volume e a variedade das transaccións transfronteirizas de bens e 
servizos, así como dos fluxos internacionais de capitais, estimulada pola difusión acelera-
da e xeneralizada das novas tecnoloxías. 

Solución á actividade 10 da páxina 358 do libro de texto 

O comercio electrónico é calquera actividade que implica a empresas que actúan e fan ne-
gocios por medios electrónicos, ben cos clientes, ben entre elas ou ben coas administra-
cións públicas. O comercio electrónico contribuíu a aumentar a transparencia do mercado, 
ao poder acceder máis demandantes a un número maior de ofertas.  

O comercio electrónico está integrado polas actividades das empresas que actúan e fan 
negocios por medios electrónicos, ben con clientes, ben entre elas, ou ben coa Administra-
ción. 
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Os principais tipos de comercio electrónico son os seguintes:  

� O comercio entre empresas ou de empresa a empresa (B2B, Business to Business). 

�  O comercio de empresas a consumidores ou entre empresas e consumidores (B2C, Bu-
siness to Consumer). É o máis estendido. As empresas ofrecen os seus bens e servizos 
aos particulares baixo diferentes modalidades: tendas virtuais (e-shop), poxas virtuais 
(e-auction) ou centros comerciais virtuais (e-mail). 

�  O comercio entre empresas e as administracións públicas (B2A, Business to Adminis-
tration). 

�  O comercio entre o consumidor e as administracións públicas (C2A, Consumer to Ad-
ministration). 

� O comercio entre empresas e os seus empregados (B2E, Business to Employee). A rela-
ción entre a empresa e o traballador xorde, fundamentalmente, da automatización dos 
procesos propios da área de recursos humanos.  

A evolución do comercio electrónico foi exponencial, xa que cada vez máis fogares, em-
presas e administracións públicas realizan transaccións utilizándoo. Co uso de internet este 
comercio está aumentando e superando barreiras físicas e permite ampliar os mercados a 
nivel mundial. 

Solución á actividade 16 da páxina 358 do libro de texto 

Algúns dos datos importantes serían:  

� Número de clientes, distinguindo entre mercado real e potencial. 

�  Variables de segmentación significativas para a comercialización do noso produto a fin 
de fixarnos un segmento obxectivo ao que dirixilo.  

� Será importante tamén coñecer algúns factores de contorno xeral como a demografía, 
os costumes ou a cultura, as variables macroeconómicas, cara ao estudo do noso con-
sumidor.  

� Situación xeográfica dos consumidores (distribución no espazo, concentración, etcéte-
ra). 

�  Imaxe que o consumidor ten do noso produto, así como aqueles aspectos que destaca 
con respecto aos da competencia, ou que bota en falta. 

Solución á actividade 18 da páxina 358 do libro de texto 

A investigación e o desenvolvemento supón incrementar os coñecementos técnicos e cien-
tíficos para aplicalos e mellorar así os procedementos de elaboración existentes e futuros. 
É frecuente ver a expresión I+D+i, que se refire a Investigación, Desenvolvemento e In-
novación.  

Podemos distinguir tres categorías:  

� Investigación básica: cuxa finalidade é adquirir novos coñecementos (descubrir).  

� Investigación aplicada: o seu obxectivo é aplicar os coñecementos da investigación bá-
sica para lograr un resultado útil e práctico (inventar).  

� Desenvolvemento tecnolóxico: nesta etapa extrapólanse os coñecementos aplicados a 
outras aplicacións ao posuír o coñecemento e experiencia para facelo (know-how). 
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Solución á actividade 19 da páxina 358 do libro de texto 

� Apartado a. 

Non está suxeita a unha localización determinada, polo que pode gozar de flexibilidade e 
vantaxes á hora de situarse. Permite o acceso a un maior número de clientes de forma si-
multánea. Os gastos de explotación son menores que os doutra empresa tradicional. Per-
mite acceder a mercados internacionais. O aforro de tempos, debido á utilización das no-
vas tecnoloxías, pode empregarse noutras tarefas mellorando a produtividade. Ten un vo-
lume de negociación o suficientemente grande como para acordar cos seus provedores non 
pagar a mercancía ata que esta non estea vendida. 

� Apartado b. 

 Permite a procura e compra de libros de forma máis cómoda e sen estar suxeito a horario 
comerciais. O envío do produto ao fogar facilita a súa compra, xa que son artigos pesados 
pero non perecedoiros. O catálogo adoita ser máis amplo que o das librerías tradicionais. 
Os baixos custos de almacenamento e de comercialización permiten ofrecer prezos com-
petitivos fronte ás empresas tradicionais.  

� Apartado c. 

Amazon situouse como a empresa de venda de libros por internet máis importante, polo 
que tivo que realizar unha forte política de investimentos, empezando por un stock necesa-
rio e suficiente. Estes investimentos serían, en parte, financiados con fondos alleos, polo 
que Amazon tería que facer fronte a fontes de financiamento caras en canto a intereses 
e/ou comisións, o que minguaron o seu beneficio inicial. Os gastos de comunicación para 
dar a coñecer a empresa foron significativos ao principio, ata que a empresa empezou a ser 
coñecida. O feito de que non existisen iniciativas empresariais similares ata hai pouco, su-
puxo unha desconfianza inicial por parte dos consumidores. Esta desconfianza foi desapa-
recendo de forma paulatina, polo que gañou novos clientes e aumentaron os seus ingresos; 
a todo iso hai que sumar que cada vez máis persoas teñen internet no fogar.  

� Apartado d. 

Prevese un aumento das vendas por lograr fidelizar parte dos seus clientes e polo progre-
sivo aumento de clientes novos. Amazon logrou ser o suficientemente grande como para 
representar unha importante barreira de entrada para calquera empresa que queira irromper 
no mercado da venda de libros a través de internet. Á barreira dos custos iniciais únese o 
prestixio que supón Amazon fronte a calquera outra empresa descoñecida, que terá que 
afrontar elevados custos en publicidade para facerlle fronte. Todo isto súmase ao feito de 
que Amazon xa empezou a ter beneficios e a controlar os fluxos de caixa facendo fronte 
aos investimentos iniciais financiadas con capitais alleos. A empresa nova tería os custos 
iniciais engadidos dos intereses e comisións que tamén empezou pagando Amazon hai 
anos, polo que a empresa nova non poderá resultar vitoriosa nunha guerra de prezos ao 
non poder producir tan baixo nin ter un catálogo inicial tan amplo. Si é posible a aparición 
de iniciativas similares neste mesmo mercado, pero é complicado que logren unha cota de 
mercado significativa, polo menos no curto prazo. 

 


