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1. Introducción 

Co paso dos tempos, o sector audiovisual adaptouse constantemente ás estratexias 

empresariais. Desde o primeiro momento foi necesario crear unha infraestructura de 

producción, distribución e exhibición, entendendo que cada unha destas etapas no proceso 

audiovisual inclúen no seu interior complexos sistemas de traballo que conforman o que 

denominamos sistema audiovisual. 

Este mesmo esquema trasladouse á televisión, aínda que con certas variacións. Apareceu un 

novo soporte de comunicación, o que provocou que cada unha destas etapas, especialmente a 

distribución e a exhibición, adquirisen unha dimensión descoñecida ata o de agora. Na 

televisión, a distribución non se fai xa como obra unida que vai desde o productor ou 

propietario dos dereitos ó responsable da exhibición. O distribuidor vende pases de cada 

película nunhas determinadas condicións (idioma, horarios, interrupcións publicitarias), .... e o 

exhibidor convértese na canle de televisión que ten asumir o audiovisual como un elemento 

incluído dentro dunha grella de programación. A televisión fundamenta boa parte dos seus 

principios na formación, a información e o entretemento e dependendo de cada unha delas, a 

propia canle pódese converter en productora, distribuidora/exhibidora (coma é o caso dos 

informativos), en simplemente exhibidora (coma cando é o caso da emisión de películas 

mercadas a terceiros), productora e distribuidora (por exemplo no caso da venta de dereitos de 

coproducción), etc., .... 

 

Deste mesmo xeito, a chegada dos novos elementos que se basean no dixital de seguro que 

provocará cambios na estrucutra dos sistemas audiovisuais de cada comunidade.  

 

Tal e como sinala o profesor Ramón Zallo1 , cada comunidade necesita un sistema audiovisual 

propio. Seguindo coas estratexias propias de cada cultura, é capaz de reforzar ou eliminar os 

distintos aspectos dunha estructura que é básica na consolidación cultural dunha comunidade. 

Existen moitas estratexias políticas, empresariais, creativas, ... que son as que definen a 

singularidade de cada comunidade, creando así a gran diversidade na que vivimos. Se ben, 

non se debe obviar que existen estratexias e sistemas de carácter global (coma pode ser o caso 

das Majors) que teñen o seu éxito, por suposto, pero que non son exclusivos.  

                                                 
1 Aportacións publicadas nunha entrevista na revista Eusko-ikaskuntza. Máis información en [http://www.eusko-
ikaskuntza.org/euskonews/0065zbk/elkar6501es.html] 
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2. Definición dos conceptos: empresa, rede e contido 

O desenvolvemento dun sistema audiovisual fundaméntase nun gran eixo central: a relación 

entre o actor empresas, o actor rede e por suposto o actor contido. A relación de todos eles no 

mesmo escenario será o motor da lóxica de funcionamento do sistema. 

 

Compre aquí recordar a división que fixo o profesor Zallo de industrias de edición continua e 

discontinua. No sector audiovisual os dous tipos de producción están intimamente 

relacionadas. Boa parte da programación das empresas de edición continua (televisión) está 

baseada nos productos de factoría discontínua, ben sexan películas pensadas incipalmente 

para a gran pantalla e que logo se explotan comercialmente na televisión ou ben sexan 

productos creados explicitamente para a tv. 

Polo tanto, observarase que os cambios no sistema de producción de contidos van afectar por 

igual ós dous sectores.  

Pero falar desta relación entre os distintos elementos é necesario definir polo miúdo a cada un 

deles: 

 

2.1. A empresa audiovisual 

A empresa audiovisual defínese como a iniciativa pública ou privada que sustenta os 

mecanismos de producción, distribución ou exhibición dun producto audiovisual. 

O sector empresarial do audiovisual no estado Español tivo un volume de negocio no ano 

20012 de 9.104 millóns de euros. En Galicia, o volume de inversión das empresas do 

audiovisual nos seus productos de stock no bienio 2001 e 2002 foi de máis de 47 millóns de 

euros segundo os datos do Observatorio do Audiovisual Galego 3 

Na nosa comunidade autónoma, o sector audiovisual está declarado estratéxico por lei (a 

6/1999 do Audiovisual Galego do 1 de setembro). Isto sen dúbida abre unha porta de cara a ó 

fomento das empresas deste sector, especialmente galegas, aínda que a esta situación se 

acollen numerosas empresas do resto do Estado, tal e como o indica o elevado número de 

coproduccións galegas e doutras empresas.  

                                                 
2 Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Os últimos datos publicados a día 24 de xullo de 2003 son os 
correspondentes ó ano 2001. 
3 O oda ten publicados os seus datos na web http:///www.usc.es/oda e proximamente publicará o seu informe 
bianual na editorial da Universidade de Santiago de Compostela.  
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Son varias as peculiaridades que poden definir o éxito da empresa audiovisual, pero pódense 

resumir nos expostos polo profesor Zallo (Zallo, 1992: 134): a) as innovacións e aplicacións 

tecnolóxicas no audiovisual b) demanda case monopolizada polo soporte televisivo c) a 

situación do mercado único da Unión Europea que non resolveu o problema da diversidade de 

linguas, culturas, estructuras económicas e demandas audiovisuais, e polo tanto o posible 

liderado europeo no sector audiovisual mundial. 

A empresa audiovisual Europa, e por suposto a galega e a española, deben asumir estes retos  

de cara a mellora nos seus mecanismos de producción.  

 

2.2. A rede  

Cando falamos de rede, poderíamonos estar referindo á relación entre distintas empresas do 

sector, que se necesitan, dun xeito simbiótico, para poder desenvolver o seu traballo dentro do 

audiovisual. Sen embargo, coa chegada de internet, o concepto rede adquiriu unha nova 

dimensión. A comunicación entre ordenadores permite o intercambio de datos dun xeito 

inmediato entre todos os actores do escenario audiovisual, ben sexan productores, 

distribuidores, exhibidores ou audiencia.  A rede internet permite cambiar as pautas clásicas 

de distribución, promoción, producción e por suposto de consumo. Os ordenadores e internet 

convertéronse nunha ferramenta imprescindible para cada unha das fases nas que se divide a 

creación do producto audiovisual. 

Na medida en que as empresas e os individuos utilicen correctamente o concepto de dixital e 

por extensión a rede Internet, estarémonos a aproximar á nova era histórica: a Sociedade da 

Información . Pero como di Castells, “a divisoria dixital fundamental non se mide no número 

de conexións a Internet, senón nas consecuencias que comportan tanto a conexión como a 

falta dela, porque Internet non é só unha tecnoloxía: é o instrumento tecnolóxico e a forma 

organizativa que distribúe o poder da información, a xestión de coñecemento e a capacidade 

de conectarse á rede en calquera ámbito da actividade humana” (Castells, 2002: 337). Co 

descubrimento deste novo sistema de rede baseado no dixital nacen novas demandas que son 

necesarias atender. 

 

2.3. Os contidos  

O terceiro dos elementos desta relación básica na estructura do sistema audiovisual dunha 

comunidade é, por suposto, o contido. Naceu un novo soporte para os productos audiovisuais 

e isto, como xa ocurrira co cine e máis tarde coa televisión, obriga a facer unha serie de 
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adaptacións dos actores do sector. Un novo soporte non é simplemente unha maneira de 

gardar contidos, senón unha nova maneira de artellar a producción a distribución e a 

exhibición.  

Ó longo dos anos 90, moitos gurús do futuro das tecnoloxías prevían a converxencia de 

soportes audiovisuais, textuais e interactivos nunha mesma canle: a rede internet. Para iso 

utilizaban a palabra chave “multimedia” (Castells, 2002: 241) na que profetizaban a morte da 

televisión e a aparición de productos completamente individualizados e interactivos. Como se 

pode observar dez anos despois esta profecía resultou ser un rotundo fracaso. Unha empresa 

do sector informático coma Microsoft investiu dez mil millóns de dólares en redes de cable 

mundiais para estar situada con preferencia ante o novo mercado que parecía abrirse, pero que 

finalmente non acadou o desenvolvemento previsto. Unha das grandes conclusións de todo 

aquel fenómeno predictivo é que o novo soporte require aínda mellorar a difusión e sobre todo 

que os productos debían ser concebidos de xeitos distintos. Quedou claro que hoxe en día 

unha teleserie é infinitamente máis cómodo velo no televisor que no ordenador. As ondas 

hertzianas e as ondas dixitais gañaron a batalla polo de agora.  

Sen embargo, a filosofía dos primeiros anos do século XXI, despois de superada a crise das 

puntocom, é a converxencia de contidos. O importante xa non é transmitir televisión en 

directo exclusivamente pola rede senón utilizar racionalmente os contidos audiovisuais dentro 

dun producto creado especificamente para a rede. O ideal dos cibermedios é ofrecer ós 

usuarios o que demandan en cada momento e ante esta filosofía nacida co novo soporte, a 

programación en continuidade carece de sentido.  

Na actualidade, o sistema audiovisual baséase en que empresas de tradición audiovisual 

(coma pode ser unha emisora de televisión) creen contidos para o soporte tradicional -e de 

momento máis rendible- e fagan un esforzo a maiores en alimentar unha canle Internet  na que 

se mesturan os contidos do soporte televisivo baixo as normas da arquitectura de contidos 

web (Pereira, J; Gago, M; López, X., 2003). 

 

3. A relación actual entre empresas, redes e contidos 

Nos tempos que corren a  relación entre tres elementos: a empresa, as redes e os contidos 

sufre unha radical transformación con respecto ó que viña sucedendo ata o de agora. Unha 

empresa productora ou distribuidora tiña que estar nunha rede de traballo que comunicase a 

todos os membros do proceso de creación – distribución –exhibición, tiña que manter un 
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control intenso sobre os productos elaborados e por suposto, como en calquera sector 

industrial, tiña que ter unha relación entre as empresas que conforman o sector. 

Sen embargo, a década dos noventa supón un cambio radical nesta relación (Echeverría, 

1994). A causa principal é a aparición dun novo concepto transversal a todos estes actores e 

que provocou cambios importantes nas rutinas de traballo. 

Falamos do “dixital” ou o que é o mesmo: o cambio do tipo de material de traballo. O sinal 

dixital permite un sen fin de posibilidades descoñecidas co analóxico que van desde o 

abaratamento de custes na gravación ata a compresión da sinal de emisión pasando pola gran 

revolución da edición off- line.  

O “dixital” pódese presentar de múltiples maneiras en calquera dos proceso de producción:  

Producción: gravación dixital, edición off- line, postproducción, .... 

Distribución: DVD, CD-Rom, , postproducción, compresión de sinal, internet 

Exhibición: pai per view, elección de idioma, .... 

 

En todos os casos, o denominador común é que aparece un novo xeito de facer traballos, que 

en teoría simplifican o proceso de producción en beneficio do tempo de creatividade e talento. 

Isto provoca unha nova relación entre as empresas, as redes e os contidos. Crea un novo 

ámbito de producción/distribución dentro da estructura do sistema audiovisual dunha 

comunidade. Esta relación afecta, por suposto ás tres fases do proceso: producción, 

distribución e exhibición dos contidos audiovisuais.  

 

Coa aparición dos novos soportes, especialmente os de exhibición (nomeadamente o DVD e 

os formatos manipulables tamén no ordenador e non só no televisor), prodúcese unha cadea 

de cambios fundamentais no sistema audiovisual a nivel mundial. Sen embargo, existen 

autores que consideran que a entrada ó mundo do dixital ven dado da man da televisión coma 

é o caso de Giusseppe Richeri. Así o intúe cando escribe: “a televisión asume o papel de 

arrastre na primeira fase de desenvolvemento do mercado das novas redes de comunicación e 

dos novos servicios que teñen finalidades distintas ás do medio televisivo” (Richeri, 1993:62) 

 

Os novos soportes e exhibición provocan novos consumos de máis esixencia por parte dos 

consumidores. O comprador dun producto audiovisual en DVD, chámese documental ou 

película, demanda un valor engadido que non pode ter un soporte analóxico, como pode ser a 

cinta de vídeo VHS. Demanda que o producto este dobrado a varias linguas, subtitulado en 
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outras tantos, que inclúe entrevista a director, actores, productores, etc. .. . e sobre todo a 

posibilidade de navegación rápida e precisa sobre o producto. Non falamos, polo de agora, da 

interacción absoluta que puidera resultar da manipulación do propio producto por parte do 

usuario provocando situacións extremadamente novidosas coma a escolla de finais ou 

cambios de punto de vista da cámara.  

 

Este cambio na exhibición, provoca, obviamente, cambios na producción, para lograr 

satisfacer esas demandas, e polo tanto lograr o éxito. Eses cambios na producción afecta a 

todas as etapas, desde a gravación ata a postproducción. Son cada vez máis os directores que 

prefiren rodar os seus productos en formatos dixitais para logo mellorar o proceso de edición 

(que hoxe se fai exclusivamente con ordenador), postprodución e dobraxe.  

De momento a tecnoloxía non avanzou tanto para que un producto se dobre ou se subtitule 

por si mesmo. É necesario introducir na mesma cadea de producción un sistema de dobraxe e 

subtitulaxe de cara a exhibición, do mesmo xeito que é fundamental ter un responsable de 

editar e crear os making of e as entrevistas ós distintos protagonistas que logo aparecerán no 

producto. 

Obsérvase pois como a relación xa tradicional entre as distintas empresas que asumen cada 

unha das etapas do proceso audiovisual varía fundamentalemnte. Para a elaboración dun 

producto son necesarios máis elementos. O público de hoxe en día adquiriu un novos hábitos 

de consumo (pay per view, vídeo baixo demanda, ...) e os sistema audiovisual debe responder 

a esas novas demandas.  

 

 

4. Tipoloxías das relacións  

As novas relacións entre as empresas, a rede e os contidos afectan a todas as fases do proceso 

de producción audiovisual. 

A dixitalización, como xa se explicou con anterioridade, é o elemento que revolucionou as 

rutinas de traballo e de producción de contidos. Naceron ademais, novos modelos de negocio 

que tentan aproveitarse destas novas tecnoloxías, tanto para mellorar a súa producción coma a 

súa distribución e exhibición. Pero estes modelos de negocio deben resolver tres cuestións 

antes do éxito, segundo o profesor Jesús Canga: “a) Seducción tecnolóxica, b) Seducción 

económica e c) Adecuación do contido” (Canga, 2003) Tal e como se configura o sector da 
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industria cultural na sociedade da información, boa parte das solucións a estas “seduccións” 

resólvense cunha correcta arquitectura de relacións.  

Xorden pois tres tipoloxías de relacións entre os distintos actores que conforman un sistema 

audiovisual: relación tecnolóxica, económica e de contidos. 

 

4.1. Relación tecnolóxica 

Como se observa, o primeiro factor de complexidade é a solución tecnolóxica o que implica 

que é o primeiro punto de partida de cara á estructuración do sistema audiovisual na 

Sociedade da Información.  

A tecnoloxía e o audiovisual teñen varios puntos de contacto que deben ser estudiados por 

separado debido á súas importantes diferencias. Falamos da tecnoloxía de producción, a 

tecnoloxía de xestión de información e da tecnoloxía de transmisión. 

As tres son fundamentais e o illamento en calquera delas pode provocar o fracaso dun 

determinado modelo de negocio, feito este que nunca é positivo para a estructuración dun 

sistema. 

 

4.1.1. Tecnoloxía de producción 

As ferramentas de producción, hoxe en día, créanse a partir de compoñentes informáticos. Xa 

quedan desbotados os procesos de edición con “moviola” e a montaxe de tesoiras. A pesares 

de que aínda son moitos os directores (especialmente no cine) que rodan as imaxes con 

película fotográfica, os procesos seguintes pasan todos eles polas plataformas informáticas. A 

edición xa se fai practicamente con sistemas off- line e a posproducción realízase con 

máquinas que permiten solucións insospeitadas hai unha década a propostas de guión (coma 

pode ser o caso de películas coma Matrix ou similares) 

A ruptura da conexión informática en calquera destas fases de producción (gravación, 

edición/montaxe, postproducción) por calquera dos actores que participan no proceso 

audiovisual suporía a non consecución do que Canga chama “seducción tecnolóxica”. Todos 

os membros do equipo teñen que traballar coa mesma ferramenta básica, que sen dúbida son 

os contidos dixitalizados. O cambio de esta unidade mínima imprescindible provocaría unha 

ruptura na cadea de producción dificilmente superable 
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4.1.2. Tecnoloxías de xestión da información 

A xestión eficaz da información permite crear modelos de traballo moi eficaces. Cando 

falamos de xestión estámonos a referir ás posibilidades de organización e recuperación dos 

contidos. Por poñer un caso: a creación de bases de datos informatizadas cos fondos dunha 

empresa audiovisual, coma pode ser unha emisora de televisión, permite a recuperación 

inmediata de imaxes e fondos sonoros que poden resultar imprescindibles para a emisión de 

información de arquivo nun informativo.  

Pero existe outro concepto diferente de xestión de información. Unha cadea de televisión é 

quen de recuperar os datos de audiencia ó minuto, o que lle permite ós responsables tomar 

decisións con certo coñecemento de causa.  

Do mesmo xeito, a tecnoloxía xa permite unha relación absoluta e óptima entre os distintos 

elementos do contido, fundamentalmente entre o texto e o vídeo. Existen sofwares, como 

pode ser o caso do comercializado por AVID e denominado AVID News, que permiten que o 

xornalista elabore o seu texto sobre o tempo real de vídeo, producíndose unha sincronización 

absoluta entre ambos. Este tipo de programas informáticos permiten unha inmediata 

recuperación dos contidos por parte de cada xornalista, o que sen dúbida revolucionou as 

rutinas de traballos dos centros de producción. Igualmente, hoxe en día existen xa numerosos 

programas informáticos que se converteron en ferramentas fundamentais para os guionistas 

(programas de xestión de personaxes, diálogos, escaletas, ... como pode ser o caso do 

Dramática) productores (que conectan o plan de producción coas axendas dos participantes na 

rodaxe, ....) ó igual que para o resto dos integrantes do equipo que elabora un producto 

audiovisual como poden ser directores, actores, administrativos, etc .... 

 

4.1.3. Tecnoloxía de transmisión 

A transmisión de contidos supuxo a grande revolución de finais do século XX. As melloras na 

transmisión de información e de contidos provocaron ata novos modelos de comercio coma 

pode ser o B2B ou B2P ou mesmo o P2P. 

As tecnoloxías de transmisión son fundamentais para dous aspectos 

a) transmisión de contidos na fase de producción: entre os actores que participan 

no sistema audiovisual (empresas, técnicos, creativos, .....) 

b) transmisión de contidos finais: entre os distribuidores/exhibidores e o público 

final 
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Na tecnoloxía de transmisión conflúen dúas disciplinas: a informática e sobre todo as 

telecomunicacións. É posiblemente a infraestructura máis cara e máis dificil de asumir para 

iniciativas individuais. É máis, tal e como considera Castells ó longo de todas as súas obras, o 

estado ten que ser o responsable da creación das infraestructuras necesarias para a transmisión 

de datos e de contidos. De nada serven os modelos de teletraballo se non hai posib ilidade 

material de intercambiar arquivos entre os distintos puntos de producción.  

Isto, que é común a calquera sector industrial dunha comunidade, ten no audiovisual unha 

característica especial. Os contidos audiovisuais, pola súa propia configuración (calidade de 

visionado, ratios de compresión ...), son os máis complexos de intercambiar. A día de hoxe 

necesítase unha rede de banda ancha de alta capacidade para chegar ó ideal do intercambio de 

arquivos audiovisuais. 

E por suposto, este infraestructura realmente cara, está moi lonxe de chegar ós usuarios. Sen 

embargo, está cada vez máis próxima a ser unha ferramenta de uso común polas empresas. 

Son varias as iniciativas mundiais neste sentido. En Galicia, por exemplo, existe unha 

recoñecida a nivel europeo. Chámase a AGI (Autopista Galega da Información) que permite, 

aínda que non cos ratios esperados, a comunicación de alta calidade entre os centros 

conectados a ela. Na actualidade, a AGI é a base tecnolóxica da Rede de Ciencia e Tecnoloxía 

de Galicia (RECETGA)4 . 

As relacións entre os distintos actores que participan no sistema audiovisual precisan dunha 

infraestructura de transmisión de contidos común. De nada vale que unha emisora de TV 

(como pode ser a CRTVG) este conectada á rede se ningunha das súas productoras 

colaboradoras pode acceder a ela. Do mesmo xeito, para que unha emisora de TV poida emitir 

un evento en directo precisa dunha rede común ó lugar do evento e á estación receptora. 

Aquelo que algúns profecitaban nos anos 90 da distribución das películas de cine a través de 

conexión satélite entre a distribuidora e a sá de cine precisa aínda da maduración tecnolóxica. 

Hoxe en día, é moi sinxelo e barato transmitir texto, e incluso audio. Sen embargo non ocorre 

o mesmo co vídeo.  

 

4.2. Relacións económicas 

Antes de facer calquera análise e clasificación, cómpre recordar o que di o profesor Álvarez 

Monzoncillo sobre unha das peculiaridades da economía cinematrográfica, que podemos 

ampliar a todo o sector audiovisual: “a competencia do cine non ven determinada polos custes 

                                                 
4 Máis información en http://www.cesga.es/ga/default.html?../index.shtml&2 
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de producción e polos prezos de acceso, senón polos gustos do público, que son subxectivos 

pero que veñen estructurados pola propia cultura e o marketing” (Bustamante, 2002: 108) 

 

Unha vez recordado isto, cómpre significar que o sector audiovisual está conformado por 

varios sectores que só teñen en común o producto co que traballan. Fundamentalmente 

podemos dicir que o sistema audiovisual ten dúas patas industriais: o cine e a televisión..  

Calquera das dúas propostas industriais artéllase a partir de numerosas relacións internas e 

externas. Non é este o lugar de entrar en profundidade na lóxica empresarial de cada un dos 

sectores, máxime cando hai incluída unha asignatura obrigatoria dentro do Plan de estudios de 

Comunicación Audiovisua l da Universidade de Santiago de Compostela, “Dirección e xestión 

das empresas audiovisuais”,  que se centra explicitamente neste tema e que se imparte no 

segundo curso da licenciatura. 

 

Sen embargo, cómpre analizar a lóxica das relacións económicas actuais nun sistema 

audiovisual. 

 

4.2.1 Economía na televisión 

Na actualidade, o sistema televisivo está a sufrir un profundo cambio. Tal e como apunta o 

profesor Bustamante, “a década 1990-2000 parece a época da gran transformación televisiva, 

da apertura á competencia e da profileración de ofertas de televisión” (Bustamante, 2002: 

213). 

A maioría deses cambios veñen dados a partir do denominador común que xa definimos en 

anteriores ocasións: a dixitalización. Non tanto entendida como tecnoloxía de transmisión, 

senón como concepto global que afecta a todos os niveis da producción e da emisión.  Pero 

existen outros fenómenos non menos importantes. Referímonos á competencia das emisoras 

privadas coas empresas públicas, á degradación destas últimas con grellas de programación 

(moi discutidas desde distintos ámbitos da sociedade), os déficits intolerables, os novos 

modelos de negocio fundamentados na concentración e na trasnacionalización, a aparición das 

canles temáticas e das televisións locais, .... 

Son moitos máis os factores puntuais que provocaron que na década dos anos 90 a televisión 

sufrira unha importante transformación. Sen embargo, ata o de agora, as emisoras de 

televisión son os motores da industria da producción audiovisual dunha determinada 

comunidade e iso queda patente nas relación económicas entre unha emisora e o sector da 
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producción desde o inicio dos tempos da televisión. Só un dato apuntado por GECA 2002 

(GECA 2002: 338): na tempada 2000/01, un 47,4% da producción que emitiron as canles en 

aberto que se poden ver en Galicia5 procede da industria independente. E a isto é necesario 

sumarlle as inversións que as emisoras fan en productos non televisivos a primeiro nivel, 

como poden ser as longametraxes para o cine. 

Sen embargo, estes cambios sufridos na década pasada parecen apuntar a un cambio 

salientable nas relacións.  

O primeiro deles, tal e como apunta Bustamante (2002: 230) é a concentración das empresas 

productoras de contidos para televisión. Só un exemplo: na tempada 2000 – 2001 calculábase 

que 138 productoras no estado español crearan programas para a televisión pero só 21 fixeran 

máis de dous productos (Geca, 2002). E un dato máis: as sete primeiras productoras para 

televisión facturaron máis de 170 millóns de euros, o que supón un 63% do total da 

producción independente. 

Ademais disto, son cada vez máis os grandes grupos de comunicación que entran no 

accionarado das productoras chamadas independentes. Existen casos rechamantes disto, coma 

pode ser a participación do Grupo Vocento6 cun 17% no grupo Arbol-Globomedia, ou a 

participación de Endemol (propiedade de Telefónica Media) con dereito a compra do grupo 

Gestmusic, principal productora independente de España no ano 2002, etc., .... 

Créase pois unha relación nova entre as empresas emisoras de televisión e os grupos de 

producción, que nalgúns casos teñen máis cotización que a propia emisora televisiva.  

Á súa vez, isto provoca unha situación distinta á existente entre as emisoras e as pequenas 

productoras con importantes debilidades no sistema que se resumen , segundo Bustamante 

(2002: 231) en: 

a) Hexemonía da producción financiada por parte da emisora de televisión con dereitos 

excluivos para as cadeas e nula participación das productoras na explotación do 

producto 

b) Este sistema tende, claro está, a encarecer os prezos, o que provoca que as televisións 

descargan boa parte da responsabilidade financiera sobre as productoras 

independentes, vinculando o beneficio industrial non ó producto, nin ás horas de 

producción, senón á audiencia dese contido na grella da cadea. Este sistema moi 

                                                 
5 neste balance inclúese: TVE1, La 2, Antena 3, Telecinco, Canal + en aberto e TVG 
6 Máis información en http://www.vocento.net/espanol/portada3.htm 
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custoso para as productoras (guións desestimados, pago de salarios e honorarios, ...) o 

que provoca, en gran medida, que cada productora asuma un só reto.  

c) A politización das emisoras de televisión provocaron, en numerosos casos, a creación 

de productos para o responsable de turno da cadea. Iso supón, ademais dunha merma 

da calidade dos contidos, unha situación de dependencia personal absoluta. 

d) O que Bustamante chama o “monocultivo”. Son moitas as productoras que ofrecen 

programas do mesmo xénero dramático o que provoca unha limitación na elección do 

cliente. O propio autor afirma que esta tendencia invertiuse nos últimos anos, pero 

sinala tamén, que é necesaria unha maior relación entre a televisión e o cine, da que 

logo falaremos.  

 

Ó que di Bustamante habería que engadirlle un quinto apartado 

e) As políticas públicas de subvencións, que fomentan o nacemento de productoras que 

asumen o reto dun só producto previamente vendido á emisora de televisión. Deste 

xeito créase un panorama marcado polo minifundismo que provoca unha precariedade 

laboral absoluta. Feito este que se reflicte na baixa orixinalidade dos proxectos e na 

elaboración incorrecta dos mesmos. 

 

Coa chegada da dixitalización, especialmente no que se refire á emisión da televisión dixital 

por satélite, naceron ducias de canles temáticas que, teoricamente, precisarían encher as súas 

horas de programación con contidos elaborados por productoras independentes.  

Sen embargo, o propio sistema de emisión dixital naceu con problemas importantes en toda 

Europa, pero que sen dúbida foron especialmente complicados no contexto español 

Desde os problemas lexislativos iniciais (a famosa guerra dos decodificadores entre Canal 

Satélite Digital e Vía Digital) ata os problemas de comercia lización das canles que podería 

surtir o satélite español Hispasat. Do mesmo xeito, as iniciativas de televisión por cable 

chegaron dun xeito moi lento e desregularizado ás distintas autonomías pero sen dúbida o 

gran fiasco foi a Televisión Dixital Terrena l (TDT), que tivo na creba de Quiero TV 

(primavera do 2002) o seu maior expoñente.  

 

A todo este nacemento problemático da televisión dixital, súmanselle as decisión de 

programación, que son as que realmente provocan unha ruptura de relación entre o sector da 

difusión e o da producción. Segundo o informe publicado na revista Producción Profesional 
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en xuño de 2001, das 1.500 horas que emitían os 114 canles dixitais ó día en España, só 24 

eran de estreo. O resto eran repeticións, que coa fórmula da multidifusión enchían as grellas. 

A isto se lle engade a relación das difusoras e as distribuidoras. As canles temáticas mercaban 

boa parte dos productos a “empaquetadores” de contidos, o que provoca que boa parte da 

oferta estivese conformada por productos americanos emitidos en outras épocas. Tal é o caso 

de Calle 13, que non aporta practicamente ningún contido actual ou canal Hollywood. 

Independentemente de que estas ofertas cobren por contidos determinados de actualidade, 

fundamentalmente películas e espectáculos, o resto dos contidos son productos 

“empaquetados” que non teñen entidade propia senón que forman parte dunha colección de 

catálogo.  

 

Aparece unha nova relación no sistema audiovisual: as difusoras e as distribuidoras 

“empaquetadoras”. De seguro que esta era unha fórmula utilizada desde hai anos, 

especialmente na publicidade, pero adquire nesta última década unha nova magnitude, tanto 

polo maior número de oferta e demanda como pola tematización das demandas dos 

clientes/plataformas.  

Nesta relación é tamén fundamental o sector cinematográfico. Moitos dos productos 

“empaquetados” naceron coa pretensión de ser explotados en sas comerciais, pero que ben 

polo paso dos anos, ou polo escaso éxito, acabaron o seu período de rendabilidade comercial 

nun paquete de contidos. 

 

Ademais de todas estas relacións entre productoras e difusoras, coa dixitalización e co 

concepto de rede Internet, nace unha nova: a difusión de contidos pola rede á que poden 

acceder tódolos usuarios. Practicamente todas as grandes emisoras de televisión teñen 

presencia na rede internet, fundamentalmente con contidos informativos e con emisión en 

directo dos contidos difundidos por hercianas. Existen moitos modelos de explotación, desde 

os que se limitan a dar información xeral e información de programas da propia canle con 

servicios engadidos buscando claramente unha interactividade do público da cadea cos seus 

propios programas, como pode ser o caso de Telecinco [http://www.telecinco.com.], ata 

modelos moito máis elaborados como pode ser o de BBCi [http://www.bbc.co.uk], da canle 

pública británica BBC, centrado na información de calidade. 
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Xurde pois unha nova relación entre rede, productores e usuarios. Sen embargo, a diferencia 

dos contidos da programación convencional, os contidos da web nacen fundamentalmente dos 

recursos propios da propia canle. 

Na actualidade, os grandes esforzos dos promotores destas inicitativas están na converxencia 

dos contidos á que antes apelabamos. O obxectivo é difundir o mesmo contido (coas 

modificacións oportunas para cada soporte) nas dúas plataformas que dista moito daquelas 

intencións orixinais de emitir televisión pola rede Internet.  

Sen embargo, algunhas propostas, coma a xa mencionada de telecinco, abriu un novo modelo 

de negocio fundamentado na súa relación con Internet: o cobro por contidos Premium e as 

mensaxes SMS.  

No primeiro dos casos, as emisoras de televisión solicitan unha cota para que os internautas 

poidan acceder a un determinado tipo de contido audiovisual, que non se definen 

precisamente pola calidade senón por outras ratios coma o erotismo. 

No segundo, boa parte dos programas de tipo talk-show solicitan ós seus espectadores que 

manden mansaxes a través do teléfono móbil ou de internet para animar so debates. 

Manesaxes, polos que a empresa emisora cobra unha importante porcentaxe.  

 

Ademais disto, outro sistema de relación comercial é a explotación dos productos de 

producción propia das emisoras, ben a través da venta á outras canles (CMT, 2003: 91), ou 

ben explotando as series en formato DVD. O modelo de negocio consite en ofrecer valor 

engadido, tal e como se definiu con anterioridade,  ós productos de éxito  como as tomas 

falsas ou entrevistas cos protagonistas 

 

4.2.2. Economía no cine  

Os distribuidores teñen desde hai uns anos un novo modelo de negocio. A explotación dos 

grandes éxitos cinematográficos en canles temáticos con pay per view. Ademais da xa 

tradicional explotación dun producto cinematográfico en vídeo ou DVD, aparece a 

posibilidade de poder difundir unha película de estrea cobrando un canon. Se ben hai que 

respectar as indicacións lexislativas de explotación fóra de sas comerciais, esta é unha nova 

vía de rendibilidade para o negocio.  

Dentro desta mesma filosofía é na que se enmarcan as distribuidoras “empaquetadoras” das 

que antes falabamos. As distribuidoras xa non venden productos únicos, senón que a súa 
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oferta componse de paquetes, nos que se inclúen productos atractivos e productos de recheo 

de grella. 

 

De novo aparece unha das características que xa comentamos no caso da economía da 

televisión: a concentración empresarial, tal e como di o profesor Álvarez Mozoncillo (A. 

Mozoncillo, 2002: 116). No ano 2000, por exemplo, as cinco principais distribuidoras que 

operan en España recadaron un 83% do volume de negocio total. Falamos pois, dun 

oligopolio que limita en grande medida a difusión de productos independentes, que dependen 

unicamente da decisión dunha destas distribuidoras. Se serve de dato alentador, ás veces 

ocorren cousas como que un documental independente como foi Bowling for Colombine, 

distribuído en España por Alta Classics S.L Unipersonal lograra unha recadación de 

1.600.000 euros e 325.000 espectadores. Todo un record. 

 

Do mesmo xeito, o sector da distribución redeseñou o modelo de negocio fundamentado no 

aluguer de películas. Non podemos falar dun cambio de soporte exclusivamente. 

Efectivamente cada vez son máis as ofertas en DVD en detrimento do VHS. As razóns son 

varias pero basicamente redúcense á mellor calidade da copia en formato dixital que en cinta 

analóxica e ó valor engadido do producto.  

As distribuidoras explotan con certo éxito edicións de luxo dos seus productos. Cada vez 

parece máis evidente a necesidade de vender algo máis que o producto que se explota en sás 

comerciais como por exemplo entrevistas ós protagonistas, making of., .... 

 

Pero de novo temos que falar da implicación das políticas de financiamento ós productos 

cinematográficos. Tal e como ven sendo habitual desde mediados do século XX, o 

financiamento público é fundamental para poder facer calque ra tipo de producto 

cinematográfico. O sector en España, e por suposto en Galicia, non é capaz de 

autosustentarse. Depende en grande medida dos cartos públicos, o que garante a existencia 

dunha das industrias culturais máis importantes para unha comunidade pero provoca unha 

dinámica de dependencia automática dos presupostos públicos. 

 

Do mesmo xeito as empresas productoras de cine utilizan esta mesma arma para lograr unha 

maior financiación para os seus productos. No paquete de prevendas, agora xa se negocian os 

números de pases en aberto, en pay per view, a explotación en diversos países e en distintos 
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idiomas. Cambiaron os modelos de negociación xa que son moitas máis as posibilidades a 

negociar. 

 

4.2.3. Tendencias nas solucións económicas  

A pouco que se entendan as relacións económicas que existen na actualidade no sector 

audiovisual, obsérvase como todo o sistema económico se fundamenta nunha relación de 

dependencia absoluta entre os difusores e os productores na televisión, e entre os productores 

e as políticas de subvención pública na cinematografía.  

Este non é un bo panorama para o desenvolvemento dun sector e todo parece apuntar que fan 

falta maiores relacións entre os actores que participan no audiovisual. Son interesantes os 

movementos que a este respecto se poden atopar en Galicia, como é o caso da creación do 

Clúster do audiovisual ou a asociación temporal de empresas para abordar proxectos máis 

ambiciosos. 

O Libro branco do Audiovisual en Euskadi indica que o desenvolvemento dun sector 

audiovisua l nunha comunidade debe fundamentarse en: 

 

a) Apertura de novos mercados e concentración empresarial  

b) Optimización das inversións no sector 

c) Estratexias coordinadas ds axentes do sector 

d) Visión global e segmentada do sector 

e) Formación e reciclaxe de postos profesionais 

 

Como se observa no informe da Comisión Nacional das Telecomunicación (CMT, 2003: 91), 

o volume de ingresos das emisoras de televisión por venta dos seus productos é aínda moi 

reducido (só 43 millóns de euros dun total de 3.657,09 millóns de euros) e o volume de 

distribución multiclientelar de productos realizados por productoras independentes é nulo xa 

que a base inicial para a realización destes contidos son as pre-ventas.  

 

 

5. O sistema audiovisual e a Sociedade da Información 

A lóxica dun sistema audiovisual nos tempos que corren, marca unha clara liña de evolución. 

Todo apunta, e non só no sistema audiovisual, a que o ideal da Sociedade da Información e o 

límite que se marca de cara a conseguir obxectivos. 
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A tendencia mundial, tanto dentro da economía coma dos movementos sociais dos pobos, 

amosa como as distintas comunidades se dirixen pouco a pouco ó ideal da Sociedade da 

Información e do coñecemento. Nesta nova era que parece que se instala, sen dúbida a gran 

novidade é que a información pasa a asumir un valor de cambio descoñecido ata o de agora, 

acostumados a que o valor das cousas se medise polas mercadorías ou polo capital. 

 

5.1. Indicadores de medición da Sociedade da Información  

Agora ben para analizar a evolución desta tendencia e necesaria a presencia dunha serie de 

indicadores para ser medida. Falamos duns marcadores que determinan en cada momento o 

estado no que un colectivo se enfronta a este novo panorama social, económico e cultural.  

Nun pais, como pode ser Galicia, existen numerosos sectores que argallan o motor da 

sociedade e cada un deles amosa unha serie de debilidades e fortalezas con respecto a esta 

tendencia mundial cara a Sociedade da Información que deben ser medidas. 

Independentemente das características propias de cada un destes sectores, é necesario marcar 

uns aspectos comúns para facer posible a comparación intersectorial  tanto dentro coma fora 

das fronteiras. 

 

A Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI) propuxo 

unha métrica certamente interesante para tentar aglutinar os múltiples indicadores que pode 

determinar a tendencia dun sector industrial determinado. SEDISI fai seis categorías 

denominadas do seguinte xeito: Industria das TIC, Infraestructuras, Terminais de acceso, 

servicios, Usos e Contidos. Nestes grandes apartados existen múltiples variables que non ven 

agora a colación definir unha a unha, pero que en resumo aglutinan o groso dos indicadores 

tecnolóxicos. Ben é certo que é necesaria unha maior profundización nos aspectos 

humanísticos da nova “Sociedade”, aspectos estes que fan máis fincapé nos usos sociais que 

se poden facer da tecnoloxía. Sen embargo este patrón, mellorado con aportacións referidas 

explicitamente ós productos culturais que nos ocupan, foi experimentado no estud io 

desenvolto polo ODA 

 

O sector audiovisual é creador de productos culturais, para moitos, coma Ramón Zallo e 

Enrique Bustamante (1998) ou para o propio Manuel Castells (1999), baluartes dunha 

sociedade e a porta de entrada cara a Sociedade da Información  
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Practicamente todos os autores que teñen literatura científica sobre a Sociedade da 

Información asumen que os mecanismos de producción propostos polos emisores son 

fundamentais para determinar o grao de implicación dun colectivo no novo status.  

 

Por iso, que a situación actual do sector audiovisual con respecto á súa presencia no ideal da 

Sociedade da Información denota moito máis ca situación tecnolóxica dun determinado ramo 

de empresas. Estamos a falar da situación que teñen estas empresas con respecto ó 

coñecemento e posesión das ferramentas de producción e difusión polos camiños da 

Sociedade da Información de boa parte dos productos culturais elaborados. Uns productos que 

polo seu propio xénero son a referencia das industrias culturais dun pais. 

 

5.2. O caso galego 

Os datos avalan a nosa hipótese despois da investigación realizada polo ODA e da resposta de 

24 das máis representativas empresas do sector en Galicia, observamos que a situación do 

sector é alentadora, aproximándose bastante ó que se podería esperar dun sector estratéxico 

dunha economía –recordemos que así foi definido na lei 6/1999 do 1 de setembro). 

Os datos son esclarecedores: as empresas do audiovisual de Galicia teñen unhas pautas de 

comportamentos que van en paralelo a calquera PEME pero existen indicadores que aportan 

datos certamente interesantes, en especial os referidos ó comercio electrónico, aínda que 

outros provocan preocupación, como por exemplo as tecnoloxías de conexión utilizadas. Esta 

investigación centrouse fundamentalmente nas relacións entre productores-

distribuidores/difusores, xa que en Galicia a relación máis consolidada e TVG 

(emisor/difusor) e as productoras independentes. O soporte tecnolóxico que se toma como 

referencia é Internet. 

 

Cómpre agora analizar os datos polo miúdo. Para elo, faremos unha comparación, na medida 

das posibilidades, cos datos das PEMES en Galicia, estudiados polo e-barómetro 

desenvolvido polo Equipo de investigacións políticas e sociolóxicas da Universidade de 

Santiago de Compostela.  

 

Un dos marcadores que utilizamos é o do acceso dos traballadores da empresa á rede. 

Segundo o avance do último e-barómetro,  un 82,9% das pequenas e medianas empresas 

galegas teñen acceso á rede. Segundo os datos do ODA, tan só un 79% das  empresas do 
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audiovisual galego teñen acceso a Internet, pero a isto se lle engado que só un 67% das 

empresas do audiovisual teñen a infraestructura para que todos os traballadores accedan á 

rede.  

 

Outro dos indicadores é o xeito no que se accede á rede. Seguindo cos datos do e-barómetro 

da USC, un 66,6%  das PEMES galegas acceden á rede a través de sistemas de banda ancha, 

coma a ADSL ou o cable. Sen embargo, no sector audiovisual esta cifra redúcese ó 60 % pero 

aínda así está moi por riba da media galega, e incluso de eurorexións europeas máis ou menos 

equiparables con Galicia, coma Chipre ou Pomerania (Polonia)7. Fronte a este dato, sorprende 

que un 40% das empresas audiovisuais accedan a través do tradicional modem de 56 kb ou da 

RDSI, sistema este que impide a distribución de productos audiovisuais a través de Internet, 

intranets ou calquera outro sistema de comunicación electrónica.  

 

Concepto Media das PEMES Sector Audiovisual 

% de empresas con acceso a Internet 82,9% 79% 

% de empresas con acceso de calidade 66,6% 60% 

% de empresas con acceso de banda 
estreita 26,4% 40% 

Fonte: ODA 2003 

 

Pero ademais dos datos referidos á tecnoloxía, é necesario avaliar o interese das empresas por 

estar nos referentes da Sociedade da Información. A estas alturas resulta obvio dicir que 

Internet é quizais o referente que máis simboliza a Sociedade da Información. Polo tanto, 

desde o ODA considerouse que un dato fundamental era coñecer o número de empresas 

audiovisuais con páxinas e dominios propios na rede. Neste caso temos que dicir que as 

empresas do audiovisual superan a media das PEMES galegas. Un 58% das empresas do 

audiovisual teñen páxina web propia, o que implica un 21% máis que a media galega que 

aporta o e-barómetro (un 36,9%) ou un 27% máis que os datos que aporta o Observatorio das 

TIC (29%). Polo tanto, observamos como existe un interese crecente das empresas do 

audiovisual galego por estar en Internet.  
                                                 
7 O programa E-minder, auspiciado pola “Information Society Technologies” fixo un informe no que analiza a 
penetración das novas tecnoloxías e a actividade do comercio electrónico en Galicia, Chipre e Pomerania, 
ubicada entre Polonia e Alemaña. 
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Se nos referimos agora ós servicios que ofrece a rede para a mellora na xestión da empresa, 

observamos que un 15,38% das empresas do audiovisual galego utilizan a videoconferencia. 

Este dato contrasta co aportado polo Observatorio das tecnoloxías da información e da 

comunicación8 no seu “Informe resumen sobre o nivel de utilización das TIC nas empresas 

galegas”, publicado o 1 de abril de 2003, baixo o epígrafe de “resultados provisionais”. Neste 

informe dise que só o 3% das empresas usan videoconferencia. Vemos como as empresas do 

sector audiovisual están 12 puntos por riba da media de empresas da mesma capacidade. Sen 

dúbida, estamos de novo ante un dato alentador deste sector estratéxico.  

 

Sen embargo, se nos referimos a outra das ferramentas de mellora da xestión empresarial –

dentro do que chamamos tecnoloxía de xestión- como é a creación de redes locais (LAN), 

observamos como as empresas do audiovisual galego están moi por baixo da media das 

PEMES galegas, tal e como se reflicte no seguinte cadro.. 

 

Media de empresas medianas  

con LAN 

Media das empresas do  

audiovisual con  LAN 

82% 38,46% 

Fonte: Observatorio TIC e ODA 2003 

 

 

Observamos tamén que os servicios da rede para as empresas son pouco utilizados, Só un 8% 

das empresas utiliza a telefonía vía IP e só un 13% fai videoconferencias a través da rede.  

Se nos centramos máis explicitamente nas posibilidades profesionais que a tecnoloxía ofrece 

ós productos audiovisuais, os datos reflicten que as empresas galegas aproveitan en pouca 

medida estas melloras tecnolóxicas. Só un 13% das empresas afirman que emiten os seus 

productos (ou demostracións) en streaming, polo cal queda moi reducida a capacidade de 

emisión dos productos culturais audiovisuais. 

 

Sorprende que boa parte das empresas do audiovisual galego entenden o “estar” en internet 

como algo máis importante que a simple publicitación. Segundo os datos analizados polo 

                                                 
8 Creado pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio e a Fundación para o fomento da calidade 
industrial e o desenvolvemento tecnolóxico de Galicia 
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ODA, un 21% da empresas do audiovisual fai comercio electrónico cos seus productos. Estas 

transaccións comerciais son fundamentalmente entre empresas (B2B), pero que sen dúbida é 

un dato alentador se o comparamos coa media das PEMES, que está nun 8,4%. 

 

Pero se analizamos máis polo miúdo os contidos que se realizan pensando na rede coma un 

mecanismo de distribución e producción de contidos observamos datos interesantes. 

 

 

Concepto Porcentaxe 

Empresas que crean contidos específicos para Internet 50% 

Empresas que promocionan habitualmente os productos na web 26% 

Empresas que crean versións de internet para os seus contidos 46% 

Empresas que distribúen os seus productos por internet 54% 

Empresas que transmiten vídeo a través de Internet 29% 

 

 

Como se observa, estamos ante datos alentadores que indican que boa parte das empresas son 

conscientes de que a rede Internet é unha ferramenta moi importante para mellorar a súa 

actividade profesional. Sen embargo, un dato é desalentador. Só un 6% das empresas explotan 

os seus productos pola rede. É dicir, soamente unha cuarta parte das empresas consultadas 

confía en Internet para facer os seus negocios, independentemente de que un 21% das 

empresas afirmen que fan comercio electrónico. A explicación a este dato que a priori parece 

contradictorio radica na concepción do e-commerce. Boa parte destas empresas utilizan as 

posibilidades de Internet para completar xestións realizadas polos camiños tradicionais. En 

moitos casos, as transaccións que se negocian a través da canle Internet rematan 

xestionándose a través dos tradicionais medios de pago. É por iso que só un 6% explotan 

integramente os seus servicios pola rede fronte ó 21% que fai parte dun negocio a través da 

rede.  

 

Sen embargo, de cara ó futuro, obsérvase tamén como o sector audiovisual, pola súa propia 

estructura, está situado nun lugar ideal para evitar os grandes condicionamentos das PEMES 

galegas para non utilizar os servicios de comercio electrónico, en calquera das súas 

modalidades. Sempre segundo os datos do E-barómetro 2002, as empresas galegas determinan 
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que as barreiras percibidas no e-comercio é a falta de seguridade nas transaccións (51,3%), 

incertidume na calidade dos productos (46,5%), ausencia de lexislación específica (39%), 

falta de formación e información do cliente (31,5%), seguida da complexidade do propio 

sistema (14,8%) e problemas de loxística (12,4%). 

Independentemente da confianza das empresas e dos clientes nas transaccións e na 

lexislación, está claro que o producto audiovisual pode ser testado na propia rede.  

 

Se nos referimos agora ás inversións que fan as empresas en tecnoloxía, observamos que a 

renovación de consumibles informáticos (nomeadamente ordenadores e software 

especializado) supera as mellores previsións. Segundo os datos que manexa o ODA, cada ano 

e medio as empresas renovan algún dos seus equipos ou o software. Tendo en conta que a 

Unión Europea estima que a vida media dun ordenador nunha PIME é de 3 anos, observamos 

coma o sector do audiovisual galego ten preocupación por ter as mellores ferramentas para 

desenvolver o seu traballo. 

A este magnífico dato debémoslle engadir que as empresas do audiovisual galego dedican de 

media un 26% do seu presuposto anual á tecnoloxía, o que supón unha moi importante 

porcentaxe de inversión. 

 

Un dato que non é tan alentador é o que se refire ó coñecemento das políticas públicas que 

promoven a renovación de equipos e de tecnoloxía. Tan só un 46% das empresas do sector do 

audiovisual en Galicia aseguran coñecer que as distintas administracións teñen axudas 

específicas para a renovación e a ampliación tecnolóxica. Este dato pódese interpretar de dous 

xeitos distintos. Ben que as empresas non coñecen a burocracia administrativa nin se interesan 

por este tipo de financiamento ou ben que a política de difusión dea axudas públicas para o 

investimento en tecnoloxía non é a correcta. Todo parece indicar que se trata da segunda das 

hipóteses se temos en conta que as empresas teñen un interese importante na tecnoloxía, tal e 

como denotan os indicadores antes expostos. 

Agora ben, a pesares de este dato case preocupante, observamos como na media das PEMES 

galegas, só un 28% das empresas coñecen as axudas para mellorar as tecnoloxías da 

comunicación, segundo o Observatorio das TICS. Se a isto lle engadimos que só un 9% as 

solicitou durante o ano 2002 e tan só a un 4% llas concederon, observamos que 

comparativamente a situación das empresas do audiovisual é fenomenal. Sen embargo, 

entendemos que o dato, a pesares de ser punteiro en Galicia, debe ser mellorado 



Lóxica do desenvolvemento dun sistema audiovisual 
JOSÉ PEREIRA FARIÑA 

 

 23 

necesariamente nun próximo futuro. Se tomamos os datos do propio Observatorio das TIC, 

podemos ver unha luz de esperanza cando di que un 86% das empresas queren recibir 

información destas axudas públicas. 

 

Como conclusión observamos que o sistema audiovisual galego denota interese por asumir os 

retos establecidos na Sociedade da Información. Cos datos que manexamos observamos certas 

debilidades (como a relación tecnolóxica de transmisión) pero existen tamén datos alentadores 

sobre a actitude que ten este sector para a cultura e a sociedade galega, fundamentalmente 

todo o referido ó comercio electrónico, o cal é un indicador que a concepción de “sector 

estratéxico” establecida pola lexislación non é errada.  

 

Sen dúbida, a proliferación deste tipo de estudios dentro doutras comunidades sociais daría 

unha radiografía básica para confirmar as espectativas sobre a evolución da lóxica do sistema 

audiovisual.  
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Práctica correspondente 

Seguindo as directrices da metodoloxía didáctica proposta, o traballo práctico deste tema 

realizarase en grupos de traballo dun máximo de 10 persoas e dun mínimo de cinco. A 

investigación fundaméntase nos grupos de traballo e esta é unha experiencia que 

consideramos interesante para a formación dos futuros licenciados en Comunicación 

Audiovisual. Este traballo práctico ocupa a totalidade dos 4,5 créditos prácticos da materia e 

entregarase, como límite, na data prevista para o exame final. 

A proposta para o traballo práctico relacionado con este tema fundaméntase no estudio da 

lóxica dun sistema audiovisual a escoller por cada grupo de alumnos entre catro posibilidades: 

o sistema audiovisual galego, o vasco, o catalán e o do estado español. O obxectivo é que o 

alumno analice a aplicación da lóxica de desenvolvemento do sistema audiovisual aplicado a 

un caso concreto e no que se debe estudiar a relación existente entre as empresas, a rede e os 

contidos analizando polo miúdo cada un destes elementos. O tema desenvolto aportará ós 

alumnos as pautas metodolóxicas e as fontes para poder estudiar polo miúdo os distintos 

actores do sector (empresa, redes e contidos) así como as súas relacións.  

Cada grupo de alumnos deberá presentar o seu proxecto de investigación que contemple as 

propostas para os seguintes apartados: 

 

a) Marco teórico 

b) Hipótese de traballo 

c) Metodoloxía 

d) Fontes para analizar os datos  

e) Conclusións nas que se establezan as tendencias previsibles para este sector.  

f) Referencias bibliográficas correspondentes. 

 

Para a realización deste traballo, que se deberá entregar por escrito e facer unha presentación 

en público na clase, cada un dos membros do grupo de traballo deberá indicarlle ó profesor 

cal vai ser a súa aportación ó informe final. A avaliación farase tendo en conta o resultado 

final do traballo de grupo e a calidade de cada unha das partes definidas na presentación do 

proxecto. En todo momento estará supervisado polo profesor quen asesorará sobre cuestión 

metodolóxicas, interpretación de datos e busca de fontes documentais.  
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Metodoloxía didáctica 

 
Esta materia englóbase dentro do programa de estudio correspondente ó terceiro curso da 

licenciatura de Comunicación audiovisual. Os obxectivos da materia, ademais da aprendizaxe 

do funcionamento dos distintos elementos que forman parte da estructura dun sistema 

audiovisual, son os de fomentar a interactividade e o traballo en grupo como filosofía de 

investigación en Ciencias da Comunicación.  

Deste xeito o punto de vista da docencia non vai ser desde o ámbito do xornalismo senón 

desde a óptica da investigación en comunicación. Dentro do plan de estudios da licenciatura 

que nos ocupa, son moitas as materias que están centradas especificamente na aprendizaxe de 

técnicas de traballo. Sen embargo, existen outras, entre as que esta Estructura do sistema 

audiovisual, centradas en facer comprender ó alumno a situación do sector no que 

previsiblemente vai desenvolver a súa vida laboral. 

 

Deste xeito os fundamentos metodolóxicos de docencia fundamentarase nos seguintes 

alicerces: 

1) Asistencia a clase. Consideramos que nesta materia é fundamental a observación 

constante da realidade do sector e polo tanto precisa dun seguimento continuado por 

parte do alumno. Por suposto, e tal e como indica a lei, as persoas que non poidan ou 

non desexen asistir ás clases teñen a posibilidade de superar a materia cun exame final.  

Sen embargo, o rendemento óptimo do alumno necesita da asistencia do mesmo. Para 

aproba-la materia é imprescindible realizar o traballo obrigatorio. 

 

2) Fomento do debate. Un dos descritores da materia é a análise e observación de 

tendencias do sistema audiovisual. Entendemos que un elemento fundamental para 

lograr este obxectivo é o debate público sobre as distintas propostas de diferentes 

teóricos ou mesmo o debate sobre o resultado de experiencias concretas. Polo tanto, a 

metodoloxía docente desta asignatura contempla o fomento das intervencións dos 

alumnos na clase especialmente na última sesión de cada tema explicado. É 

fundamental facer os debates baseándose en datos. Polo tanto, durante as explicacións 

teóricas, o profesor definirá cada un dos conceptos de cada tema e o seu 

desenvolvemento, para suscitar así respostas do grupo ante estas propostas 
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3) Realización dun traballo de investigación obrigatorio e outro de carácter voluntario. 

Dentro desta materia de carácter anual, é importante que os alumnos desenvolvan 

propostas serias de traballos de investigación para cumprir os obxectivos da materia 

definidos no descritor da mesma. O profesor instará ós alumnos a facer un traballo 

sobre a lóxica do sistema audiovisual dunha comunidade, tal e como se define na 

proposta de práctica correspondente ó tema que se inclúe neste informe.  

O outro traballo, de carácter voluntario, ten como obxectivo a aprendizaxe de 

elaboración dun estudio de caso concreto sobre unha empresa, un producto ou un 

sistema de comunicación, sempre relacionado co sector audiovisual. Consideramos 

que a elaboración dun estudio de caso permite coñecer ó alumno a integración dun 

determinado elemento dentro dun sistema moito máis complexo, o que sen dúbida será 

enriquecedor para a formación académica. A decisión de que este traballo sexa de 

carácter voluntario obedece á necesidade de que os alumnos experimenten coas súas 

propias posibilidades dentro da investigación, que serán recoñecidas cunha valoración 

positiva dentro da nota final da asignatura.  

 

 

Dentro do proceso de explicación de cada un dos temas da materia, o profesor deberá seguir 

un guión que previamente lle facilitará ós alumnos. O guión marco a seguir será o seguinte 

1) Introducción ó tema 

2) Definición e desenvolvemento dos conceptos principais 

3) Exemplificación e análise das definicións teóricas a través de estudios de caso ou 

referencias da actualidade 

4) Conclusións e aportacións de posibles tendencias 

5) Debate dos alumnos sobre as propostas expostas 

 

Nos casos nos que sexa posible a materia contará coa presencia de destacados membros que 

traballen de cote dentro do sistema audiovisual. Isto é: representantes de empresas, membros 

de equipos de investigación sobre o audiovisual, responsables técnicos de redes de 

comunicación ou de transmisión, .... O obxectivo é que asistan polo menos dous ou tres 

convidados ó longo de todo o ano académico.  
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As clases contarán na maioría das veces co apoio de material audiovisual, ben a través do 

visionado de productos de interese para o tema, proxeccións de fichas didácticas a través de 

power point ou similar,ou outros dos múltiples sistemas que existen na actualidade.  

 

Interactividade alumnos-profesor 

O profesor propoñerá sempre material de apoio ben na súa páxina web ou ben nos servicios 

de reprografía da propia facultade de Ciencias da Comunicación. Ademais o profesor 

promoverá unha lista de distribución de correo electrónico onde os subscritos poderán 

intercambiar a información sobre os distintos temas que a actualidade vaia deparando. Do 

mesmo xeito, os alumnos poderán acceder ás súas cualificacións de cada un dos traballos e 

dos exames a través da web, ben dentro do proxecto de campus virtual da USC ou da páxina 

persoal do profesor. 

 

Avalicación dos alumnos 

Tal e como indica a lei, os alumnos teñen o dereito de poder facer un exame final da materia 

onde poden demostrar o seu dominio da materia impartida. Pero ademais deste exame 

obrigatorio, un alumno vai ser avaliado segundo as súas cualificacións en: 

1) Un exame parcial (de carácter voluntario e liberatorio da materia aprobada) 

2) A cualificación individual do traballo de investigación obrigatorio 

3) A cualificación do traballo de investigación voluntario, que servirá para mellorar á 

alza a nota media entre os exames teóricos e o traballo práctico 

 

Todos estes ítems, inc luído por suposto o exame final, van ser valorados nunha escala do 1 ó 

10. A nota final será a media ponderada atendendo ós seguintes valores porcentuais. 

 

1) Exame teórico (50% da asignatura e será a media entre o exame final e o exame 

parcial) 

2) Traballo de investigación obrigatorio (50%) 

3) Traballo de investigación voluntario: servirá para mellorar á alza a nota media 

acadada. 
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