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00. ALCANCE E OBXECTIVOS DA PUBLICACIÓN

É indiscutible o papel determinante que ten o sector empresarial na sociedade, tanto no nivel local, pola actividade que desenvolve na contorna na que
actúa, como no ámbito global polos efectos que dita actividade pode ter. A
empresa non é un ente illado, as súas accións teñen impactos, tanto positivos
como negativos, que afectan á sociedade. A globalización, as preocupacións
por promover un patrón de desenvolvemento sustentable, a crecente demanda por parte da sociedade civil de comportamentos empresariais responsables, os problemas ambientais ou o enorme avance das tecnoloxías da
información e a comunicación (TIC), son algúns dos factores que fixeron que
as empresas, do mesmo xeito có resto de sectores da sociedade, empecen a
tomar conciencia de que a súa propia actividade leva unha responsabilidade
que deben asumir.
Con esta guía pretendemos responder, entre outras, as seguintes preguntas:
Que significa a responsabilidade social empresarial para o sector TIC galego?
Como alcanzala? Que achega a tecnoloxía á RSE? Para iso a presente publicación
aborda o achegamento das empresas TIC á RSE dende dúas perspectivas. A
primeira consiste en afondar na responsabilidade do sector TIC que, mediante
o desenvolvemento de melloras tecnolóxicas noutros ámbitos sociais, como a
educación ou a saúde, pode favorecer melloras sociais, impulsando así a RSE e
a evolución do sector. A segunda consiste en usar as ferramentas habituais de
RSE para que as pemes do sector poidan mellorar a súa xestión. Ambas perspectivas, conxuntamente, farán avanzar tanto as empresas dedicadas a esta
actividade coma a sociedade como destinataria das TIC.
Esta guía de responsabilidade social empresarial, froito da colaboración entre a
Consellería de Traballo e Benestar e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, Amtega, pretende promover o vínculo entre os tres elementos: TIC,
RSE e xestión sustentable.
Trataremos de mostrar cal é o marco conceptual da RSE e que boas prácticas
están a desenvolver empresas do sector TIC e, por isto, expón pautas concretas
para aquelas que se inicien este reto, pero propón tamén liñas de actuación máis
ambiciosas para as empresas que están nunha situación máis avanzada.
Aliñados coa estratexia de RSE da Unión Europea, que avoga polo aumento, a
visibilidade e difusión das boas prácticas de RSE e o establecemento de plataformas sectoriais para empresas e grupos de interese, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Amtega, e a Consellería de Traballo e Benestar, xunto
con AGASOL, AGESTIC, EGANET e o Clúster TIC, asinaron un protocolo de colaboración para a posta en marcha do proxecto RSE-TIC no marco do programa “Voluntariado Dixital”, para o fomento da responsabilidade social empresarial (RSE) no
sector TIC galego. Os dous obxectivos globais do proxecto RSE-TIC son:
· Impulso á responsabilidade social tecnolóxica: fomentando a difusión e
execución de servizos e produtos de tecnoloxía para a saúde, o benestar e o
envellecemento activo por parte do sector TIC galego.
· Fomento, difusión e posta en marcha de boas prácticas en materia de RSE.
A través do proxecto RSE-TIC e desta recompilación de boas prácticas, queremos
mostrar organizacións do ámbito tecnolóxico que incorporaron a RSE na súa
estratexia de negocio e considérana unha ferramenta de competitividade, ben de
forma integral ou en determinados ámbitos da xestión. Isto permítelles xestio7 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO
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nar a organización e os riscos de maneira máis eficiente e atraer e reter tanto a
clientes, como talento profesional. Para iso seleccionáronse empresas galegas con
iniciativas de RSE consolidadas.
Doutra banda, a Consellería de Traballo e Benestar acomete a realización dunha
serie de guías que axuden ás pemes galegas a se introducir no mundo da responsabilidade social empresarial (RSE) e dotalas de ferramentas para iniciar o camiño
cara a un comportamento responsable e a súa comunicación.
As sinerxías entre ambas as iniciativas levaron a unilas nunha única publicación
que aquí presentamos e que ten un dobre obxectivo:
· Ser un manual de supervivencia, de fácil uso, no que a empresa poida atopar a
súa maneira de facer RSE, coñecendo as ferramentas, apoios e ecosistemas de
RSE existentes.
· Dar a coñecer boas prácticas do sector, desenvolvidas en Galicia e/ou por empresas galegas, que sirvan de exemplo ás organizacións que queiran incorporar a RSE na súa xestión.
A efectos de alcance desta guía, incorporamos a definición adoptada pola OCDE
de 2002 do sector TIC que o identifica como: “a combinación da industria e os
servizos que se dedican a captar, transmitir e mostrar os datos e a información
por vía electrónica”. O sector TIC é un dos de maior relevancia na economía galega
e un dos máis innovadores.
Das propias características do sector derívase o enfoque da guía, que pon a
disposición das empresas, por unha banda, un resumo das ferramentas e organismos de referencia, e doutra banda recompila experiencias reais dadas en Galicia
que poden servir de orientación para desenvolver as súas propias. En definitiva,
o obxectivo da presente guía é facilitar a incorporación de conceptos de RSE na
xestión, achandando o camiño e facilitando o proceso de reflexión que leva a identificar as áreas onde unha empresa pode empezar esta travesía.
Dentro da recompilación de boas prácticas do capítulo 05 tamén se recolleu a información das empresas que forman parte do pacto tecnolóxico de Galicia, e que
nos mostran as súas boas prácticas en RSE.
O pacto tecnolóxico Galicia confórmano 11 empresas tecnolóxicas que plasmaron no ano 2013, un acordo co Goberno galego mostrando o seu compromiso
para investir en Galicia e contribuír a converter a comunidade nun polo tecnolóxico de referencia. Por iso, o pacto establece entre os compromisos das empresas asinantes, o de colaborar activamente na captación de financiamento en
programas como o “Horizonte 2020” para o desenvolvemento de novas liñas
de negocio e novos produtos en Galicia. Tamén se comprometen a apostar polo
rural galego coa extensión de tecnoloxía de nova xeración, a apoiar aos emprendedores dixitais de Galicia e a participar activamente como mecenas dixitais
impulsando actuacións que capaciten a cidadanía. Ademais, nos compromisos
do sector figura a vontade de garantir, mediante un programa de bolsas, a incorporación ao mercado laboral de universitarios/as e estudantes de formación
profesional obrigatoria do campo tecnolóxico.
Con todo isto Galicia avanza cara á construción dun sector TIC innovador, con
capacidade de internacionalización e socialmente responsable.
8 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO
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01. PREGUNTAS E RESPOSTAS

QUE SON A RSE E A RSC?
O termo responsabilidade social empresarial (RSE) fai referencia ao conxunto de compromisos que unha empresa adquire para xestionar o seu impacto
económico, social e ambiental e para facer compatibles o obxectivo de obtención do máximo beneficio coa xeración de beneficios para o conxunto da
sociedade, en especial para os seus grupos de interese. A responsabilidade
social das empresas comeza alí onde termina a lexislación, por iso a RSE é voluntaria, porque son compromisos que a empresa adquire máis aló das súas
obrigas legais. As siglas RSE refírense a “responsabilidade social empresarial” e en cambio RSC a “responsabilidade social corporativa”. En liñas xerais
utilízanse indistintamente, aínda que RSC engloba a máis organizacións á
parte das empresas, como fundacións, ONG ou administracións. Para coñecer
máis: rse.xunta.es
É O MESMO RSE CA ACCIÓN SOCIAL?
Ambas teñen puntos en común e, en determinados ámbitos, dilúense os
límites que as separan, pero son enfoques de moi distinta natureza. Aínda que
a acción social pode ser allea á actividade da empresa (patrocinio de eventos
deportivos ou doazóns), non podería pasar o mesmo coa RSE. Esta abarca accións para mellorar as relacións con provedores ou reducir o impacto ambiental. Pero ademais, as actividades que levan a cabo baixo as políticas de RSE
deben estar aliñadas coa actividade e cos obxectivos estratéxicos da empresa.
É A RSE UN CONCEPTO NOVO?
Podemos afirmar que sempre existiron nas empresas accións e comportamentos que se consideran, dalgunha forma, responsables e irresponsables, pero
unha serie de factores impulsaron nos últimos anos o concepto da RSE. É novo
en cambio, e con moito potencial, a capacidade que ten o sector TIC de impactar positivamente na comunidade a través das políticas e accións de RSE.
QUE VANTAXES TEN A RSE?
É moi importante diferenciar entre a finalidade da RSE e a utilidade da RSE. A
finalidade de incorporar criterios de responsabilidade social na empresa non
pode ser outra cá de camiñar cara á excelencia. Doutra banda están as utilidades da RSE, que son as que xeralmente se coñecen como “vantaxes da RSE”.
Estas non deben constituír en si o obxectivo polo que empezar este proceso,
senón un efecto desexado. Estas vantaxes maniféstanse na mellora de condicións de compra a provedores, mellora da produtividade, redución de consumo
enerxético ou captación de nova clientela, por exemplo. Dentro das fichas dos
casos de estudo (capítulo 05 desta publicación) inclúese unha xanela onde as
empresas contan que vantaxes detectaron na súa aposta pola RSE.
POR ONDE PODO EMPEZAR A IMPLANTAR A RSE? E SE SON UNHA PEME?
Para responder a estas preguntas recomendamos ler con atención o capítulo
‘05. RSE E TIC: casos de estudo’, onde se pode comprobar que é posible empezar a facer políticas de RSE desde calquera ámbito da actividade. Hai para iso
ferramentas de diferente grao de utilidade e facilidade de aplicación, algunhas das cales se recollen nesta guía (capítulo 04.02). A peme, comparada
cunha grande empresa, é máis vulnerable ás necesidades de financiamento,
ao rendemento do seu persoal, ao servizo dos seus provedores… en definitiva, ao comportamento dos seus grupos de interese. Por isto debe establecer
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alianzas máis duradeiras e sustentables. Pero ademais, como axente social,
a empresa pequena ou mediana pode implicarse mellor ca unha grande no
desenvolvemento da comunidade na que opera e responsabilizarse do seu
papel como motor de cambio. Polo tanto, unha peme si pode facer RSE, aínda
que esta será diferente á dunha grande empresa.
QUEN SON OS GRUPOS DE INTERESE?
O termo grupo de interese (stakeholders) foise impoñendo progresivamente
para designar a todas as persoas, grupos ou organizacións que manteñen
unha relación directa ou indirecta coa empresa, están dentro e/ou fóra da
empresa e poden afectar ou ser afectadas polas actividades da empresa,
positiva ou negativamente. Cada empresa debe identificar os seus propios grupos de interese. En calquera caso, e á marxe de como se clasifiquen,
xeralmente recoñécense polo menos aos seguintes grupos de interese como
principais: clientes, persoas traballadoras, accionistas, provedores, ambiente
e comunidade local.
QUE TIPO DE ACCIÓNS SE PODEN CONSIDERAR DE RSE?
Dependendo da actividade, do sector ou dos países nos que se opera, a lexislación aplicable pode cambiar e, polo tanto, tamén as accións que se poden
considerar de RSE. Poden considerarse accións de RSE, por exemplo, integrar
a persoas en risco de exclusión social no persoal, promover a reciclaxe entre
as persoas que traballan na empresa e as súas familias, reducir o consumo
enerxético ou vixiar as condicións de traballo dos provedores. Pero todas as
accións de RSE teñen como punto de partida coñecer as expectativas dos
grupos de interese, minimizar os riscos asociados á actividade (á marxe dos
financeiros) e “positivizar” os impactos da actividade, tanto económicos,
como sociais e ambientais.
CALES SON OS DOCUMENTOS DE XESTIÓN DE RSE MÁIS COÑECIDOS?
Cada empresa, segundo o riscos da súa actividade, o seu tamaño ou dos países
onde opere, pode desenvolver diferentes protocolos de xestión e actuación.
Os documentos máis estendidos son os códigos de conduta, protocolos anticorrupción e protocolos de bo goberno corporativo. Todos eles son complementarios e non excluíntes. O código de conduta, por exemplo, é unha declaración
expresa da política e os valores en que se inspira o comportamento dunha
empresa no que incumbe ao desenvolvemento dos seus recursos humanos,
á súa xestión ambiental e á súa interacción cos consumidores, os clientes, os
gobernos e as comunidades nas que desenvolve a súa actividade.
QUE É UNHA MEMORIA DE SUSTENTABILIDADE?
A memoria de sustentabilidade (tamén coñecida como memoria de RSE ou
tripla conta de resultados) é un documento público para que a empresa dea
a coñecer aos seus grupos de interese os seus valores, as accións desenvolvidas en materia de RSE e os seus obxectivos de mellora dando información a
través dos indicadores de desempeño. Definir desde o inicio a quen e como se
vai a comunicar a memoria resulta fundamental, por iso, no apartado desta
guía ’04.02 Principais ferramentas’ danse claves para a súa elaboración.
QUE É O IMPACTO SOCIAL?
Refírese ao impacto que deixa a actividade dunha empresa en termos de desenvolvemento humano, emprego e estabilidade laboral. As operacións dunha
empresa teñen impactos en diversos ámbitos que afectan as posibilidades de
12 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO
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desenvolvemento dunha comunidade. Estes poden ser tanto positivos como
negativos. Actualmente, no contexto empresarial fálase máis de impacto
socio-económico ca de impacto social en si, termo máis vinculado a axentes
do terceiro sector.
QUE SON OS IMPACTOS ASG?
As siglas ASG refírense ás dimensións ambiental, social e goberno. Cando se
fala de xestión dos impactos ASG, referímonos a que a organización está a
ser xestionada tendo en conta os aspectos ambientais, sociais e de bo goberno corporativo. Pódese falar tamén de impactos ESG polas súas siglas en
inglés (environment, social, government).
QUE SON OS INDICADORES DE DESEMPEÑO?
Os indicadores de desempeño son “números” que nos axudan a medir o noso
impacto. Poden ser económicos, sociais ou ambientais. Exemplo de indicadores do desempeño económico dunha empresa pode ser a cifra de vendas
ou a relación entre salario mínimo profesional e os salarios da organización;
do mesmo xeito, son indicadores de desempeño social, as horas ou recursos
económicos dedicados a formación do persoal ou a relación salarial home/
muller dentro da organización.
É CERTIFICABLE A RSE?
Existen certificacións asociadas a dimensións específicas da RSE; por exemplo, pódese certificar o sistema de xestión, un modelo de compras responsables, o desenvolvemento de políticas de igualdade e non discriminación, a
información incluída nunha memoria de sustentabilidade ou a medición do
impacto ambiental, pero non se pode certificar de maneira integral a RSE.
Algunhas certificacións, estándares internacionais ou selos axudan a comparar resultados e a poder comunicar esa responsabilidade, pero a RSE como tal,
non é certificable.
AS CERTIFICACIÓNS ISOS, OHSAS, BRC… SON RSE?
Neste punto non hai unha postura clara por parte das institucións que promoven a responsabilidade social. Considerar estas certificacións como iniciativas
de RSE ou non dependerá do contexto de cada empresa e da participación dos
grupos de interese neses procesos. Ademais, están suficientemente estendidas
como para que se poidan considerar ‘requisitos case obrigatorios’. Estas certificacións ambientais, de calidade, de seguridade dos/as traballadores/as ou de
seguridade alimentaria, son estándares que non responden as particularidades
de cada empresa e poden estar afastadas da súa estratexia de RSE.
CANTO ME CUSTA A RSE?
Como veremos máis adiante existen multitude de “camiños” cos que entrar na RSE. O custo económico dependerá do punto de partida e do grao de
implicación que se desexe ou que se necesite. En calquera caso, o compromiso
da alta dirección é imprescindible para a implantación con éxito de calquera
iniciativa no ámbito da RSE e débese prever destinar recursos financeiros,
tempo e persoal para a súa adecuada implantación.
A QUE SE DENOMINA CADEA DE VALOR TIC?
Por cadea de valor TIC entendemos desde a creación e edición de contidos,
ata a subministración do servizo e a entrega final do “produto” á clientela. Na
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cadea de valor recoñécense os seguintes axentes: fabricantes e integradores
de equipos e dispositivos, quen desenvolve os contidos e aplicacións, operadores de redes, distribuidores e usuarios.
EXISTE UNHA RELACIÓN ENTRE TIC E COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO?
Si, claramente. No “Informe sobre o uso das TIC en proxectos de cooperación
ao desenvolvemento por parte das ONGD e sobre universidades que ofrecen
formación en TIC para o desenvolvemento” (ONGAWA, 2011) destácase o
interese actual das ONGD por adaptar o uso das TIC dentro da elaboración,
deseño e realización dos seus proxectos de cooperación. Este tema será tratado no capítulo 04 desta publicación.
QUE SON A COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E A INCLUSIÓN SOCIAL?
Inclusión social é un termo que implica reducir o número de persoas que se
atopan en risco de exclusión ou situación grave de pobreza. É dicir, conseguir unha intervención igualitaria para todas as persoas en ámbitos como a
economía, a xustiza, a política ou a educación. Doutra banda, cooperación ao
desenvolvemento é o termo que se refire ao conxunto de accións emprendidas por distintos actores (empresas, organizacións non lucrativas, etc.) para
lograr unha inclusión social a nivel global.
QUE SE ENTENDE POR FENDA DIXITAL?
O termo fenda dixital fai referencia ás diferenzas sociais e económicas establecidas entre as grupos ou individuos con acceso e coñecemento dos medios
dixitais e os que non. Adóitanse diferenciar tres tipos: brecha de acceso,
cando as persoas non poden acceder ás novas tecnoloxías; brecha de uso,
aquelas circunstancias en que os suxeitos non coñecen a forma de utilización
das mesmas; e brecha de apropiación, utilizado en casos onde se coñece o uso
básico dos medios dixitais pero non un uso máis profesional.
COMO AFECTAN AS TIC AO CAMBIO CLIMÁTICO?
O impacto directo que o sector xera, segundo estimacións do informe Smart
2020, é dun 2% do total, cifra pouco significativa, pero da que se prevé un
aumento debido ao crecemento do sector. Por isto han de ser pioneiras as
empresas TIC na implantación e desenvolvemento de programas de eficiencia tecnolóxica e de cambios estruturais operativos que permitan reducir o
impacto ambiental. Ademais, as TIC poden desenvolver estes programas para
outros sectores, reducindo o impacto destos.
QUE SON AS GREEN TIC?
Pódense definir como un conglomerado de solucións TIC optimizadas desde
o punto de vista enerxético e con responsabilidade ambiental, que tras a
súa aplicación en diferentes ámbitos sociais e na maior parte dos sectores
produtivos (o sector TIC incluído) permiten reducir notablemente a pegada
de carbono derivada da actividade humana.
QUE É A PEGADA DE CARBONO?
A pegada de carbono é unha das formas que existen de medir o impacto dunha empresa sobre o planeta. É un reconto das emisións de dióxido de carbono
(CO2) que son liberadas á atmosfera, debido á fabricación e comercialización
dun produto ou servizo. Polo tanto, a pegada de carbono é a medida do impacto que provoca o total das actividades empresariais no ambiente.
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QUE É A ESTRATEXIA 2020?
Segundo a propia definición publicada na web: “Europa 2020 é a estratexia
de crecemento da Unión Europea para a próxima década [2010-2020], cuxa
finalidade non é só superar a crise que continúa azoutando a moitas das
nosas economías, senón tamén emendar os defectos do noso modelo de crecemento e crear as condicións propicias para un tipo de crecemento distinto,
máis intelixente, sustentable e integrador”. Para saber máis: ec.europa.eu/
index_es.htm
QUE É A AXENDA DIXITAL EUROPEA?
A Axenda Dixital Europea é unha das liñas definidas pola estratexia Europa
2020. Esta inclúe un total de 101 accións englobadas en 7 alicerces: crear un
mercado único dixital dinámico, interoperabilidade e estándares, seguridade
e confianza, acceso rápido e ultra-rápido a internet, investigación e innovación, fomentar a alfabetización, as habilidades e a inclusión, e identificar os
beneficios baseados nas TIC para a sociedade da UE. Para máis información
consultar: ec.europa.eu/digital-agenda/
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Atopamos na actualidade multitude de iniciativas promovidas tanto por
administracións públicas como por organizacións privadas e ONG que poden
axudar as empresas a introducirse no mundo da RSE. Como norma xeral, as
pemes poden acollerse a estas iniciativas de maneira que lles faciliten o camiño. Seleccionamos os proxectos que, pola súa relación co sector, por estar
enfocados a pemes ou pola súa versatilidade, poden resultar de utilidade
para establecer os primeiros pasos en materia de RSE. Tamén destacamos
as principais institucións públicas e privadas que poden orientar a peme nos
procesos de incorporación e mellora das súas políticas de responsabilidade
social. Clasificamos a estes axentes e proxectos do ‘ecosistema TIC e RSE’ nos
seguintes apartados:
· Onde podo atopar información sobre RSE e TIC-RSE?
· Que iniciativas está a impulsar a administración en relación á RSE e especialmente á RSE e TIC?
· Que organismos existen que promovan a RSE?
· Onde podo atopar proxectos cos que colaborar?
As iniciativas incluídas nos seguintes bloques tentan dar respostas ás pemes do
sector TIC que se fagan estas preguntas. Ao ser moitos dos organismos e proxectos mencionados multidisciplinares e con máis dun obxectivo marcado, pode
haber mencións que aparezan en máis dun apartado. En cada un dos apartados
inclúense os proxectos, iniciativas e institucións ordenadas empezando polas que
teñen ámbito de actuación máis xeral, para terminar coas que sexan máis específicas do sector TIC ou de ámbito de actuación máis local.
02.01 ONDE PODO ATOPAR INFORMACIÓN SOBRE RSE E TIC-RSE?
Cada proxecto vai acompañado dunha serie de iconas para a súa clasificación. O
significado das devanditos iconas é o seguinte:
PORTAL RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
É un portal impulsado polo Pacto Mundial de Nacións Unidas en colaboración
con CSR Europe, que pretende facilitar o acceso a información e ferramentas relevantes sobre cadeas de subministración sustentables e a posta en
común de iniciativas e boas prácticas. A xestión da cadea de subministración
enfócase desde o cumprimento dos dereitos humanos, aspectos laborais,
ambientais e prevención da corrupción. Inclúe casos prácticos, exemplos de
listas de control e cuestionarios a provedores, entre outros documentos de
interese. A web está en inglés.
Para máis información: http://www.csr-supplychain.org/
ENTAC
O Centro Nacional de Tecnoloxías da Accesibilidade (CENTAC) é unha organización que promove o desenvolvemento das TIC para facilitar a integración das
persoas con diversidade funcional na sociedade. Concretamente, presentan
estudos sobre o sector, lexislación e normas técnicas dentro da súa páxina
web, información moi relevante para as novas empresas TIC que queiran
actuar neste campo.
Para máis información: http://www.centac.es/es
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PLATAFORMA TECNOLÓXICA GREEN TIC
A plataforma tecnolóxica “GreenTIC” ten como finalidade a definición, desenvolvemento e divulgación da I+D+i en materia da contribución das TIC á sustentabilidade e xestión ambiental. Promóvea AMETIC co apoio do Ministerio
de Industria, Enerxía e Turismo. Entre os seus obxectivos está a publicación de
estatísticas e informes.
Para máis información: http://www.imasdtic.es/es/inicio/plataformas_
tecnologicas/green_tic/contenido.aspx
PORTAL RSE DA XUNTA DE GALICIA
Mediante este portal web específico, a Xunta de Galicia realiza accións de
difusión da RSE, pon a disposición publicacións de interese e recomendacións,
atende a consultas na materia, etc. Este portal alberga o Observatorio de RSE,
que leva a cabo diagnósticos semestrais sobre a RSE en Galicia que serven
para coñecer o seu avance na comunidade autónoma galega.
Para máis información: http://rse.xunta.es/
CÁTEDRA TELEFÓNICA TIC E SUSTENTABILIDADE
A Cátedra de Telefónica Movistar constituíuse en 1999, co obxectivo principal
de crear os mecanismos para mellorar a formación e o desenvolvemento das
telecomunicacións e das telecomunicacións móbiles en particular. A cátedra
impulsa a realización de estudos de carácter xeral que permitan un mellor
aproveitamento das comunicacións móbiles na nosa sociedade, tanto a nivel
persoal como empresarial. Froito desta iniciativa son a serie de cadernos “Cadernos rede de Cátedra Telefónica: TIC e sustentabilidade”, onde as empresas
TIC poderán atopar información útil sobre RSE e TIC.
Para máis información: http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/
documentoscatedras/files/2012/05/Cuaderno_Sostenibilidad_UV.pdf
SEDEX
Sedex é unha organización británica sen ánimo de lucro cuxo obxectivo é
posibilitar as prácticas comerciais responsables e éticas nas cadeas de subministración de todo o mundo. A súa principal achega é unha base de datos
que permite aos membros almacenar, compartir e xerar informes sobre 4
áreas clave: normativas laborais, prevención de riscos laborais, o ambiente
e a ética comercial. A web está dispoñible en castelán, aínda que as ferramentas que ofrece son só para membros da organización. As tarifas están
dispoñibles na mesma web.
Para máis información: http://www.sedexglobal.com/es/
02.02 QUE INICIATIVAS ESTÁ A IMPULSAR A ADMINISTRACIÓN EN
RELACIÓN Á RSE E ESPECIALMENTE Á RSE E TIC?
RED.ES
Trátase dunha entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio de
Industria, Enerxía e Turismo que desenvolve distintos proxectos para a administración pública sobre implantación das TIC. Algúns dos proxectos son:
xustiza en rede, sanidade en liña, educación en rede, administración electrónica, economía dixital e contidos dixitais. Na súa web poderanse atopar os
devanditos proxectos publicados.
Para máis información: http://www.red.es/redes/
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FERRAMENTA XUNTA PRO-RSE
A ferramenta XUNTA PRO-RSE da Xunta de Galicia facilita á empresa a elaboración de informes de sustentabilidade personalizados segundo as súas características e necesidades, sen renunciar a que poidan ser comparables con informes
doutras organizacións. Permite ademais incorporar os indicadores de desempeño
á xestión e identificar as fortalezas e debilidades da RSE dentro da organización.
Para máis información: http://rse.xunta.es/
GRUPO DE REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE RSE
En xullo de 2012, a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia impulsou este proxecto co obxectivo de que as pemes galegas aprendan a levar
a cabo acciones e políticas de RSE dentro da súa estratexia empresarial da
man das grandes empresas galegas, que poden orientarlles e axudarlles neste
labor. Trátase dunha iniciativa pioneira xa que é a primeira vez que se inclúen
medidas como a tutela das grandes empresas ás pemes, tanto en Galicia coma
no Estado. Entre as empresas grandes que están a participar atópanse empresas do sector TIC como Blusens e R Cable e Telecomunicacións, S.A.
Para máis información: http://rse.xunta.es/
REDE TRANSREGIONAL DE IMPULSO DA RSE
A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Traballo e Benestar, impulsou en
2012 unha rede transrexional, promovendo así un novo modelo de iniciativas
de promoción da RSE entre as empresas. Na Rede transrexional de impulso da
RSE participan como socios xunto á Xunta de Galicia, o Goberno de Navarra, o
Cabildo Insular de Tenerife e Uniminho/Associação do Vale do Minho Transfronteiriço. Entre as actividades do proxecto destacan:
· Accións formativas on-line dirixidas a xerentes e directivos de empresas.
· Organización de reunións de traballo con empresas para identificar melloras
na promoción da RSE.
· Creación dun banco de experiencias prácticas en RSE.
Máis de 800 empresas beneficiaranse das actividades desta iniciativa que se
desenvolven nas 4 rexións adheridas á rede (Galicia, Navarra, Tenerife e Val
do Minho, no norte de Portugal).
Para máis información: http://rse.xunta.es/
TRANSFORMATIC
O programa Transformatic constitúeno a Xunta de Galicia, as tres universidades galegas, os centros tecnolóxicos dedicados ás TIC e empresas do Clúster
TIC. Está estruturado ao redor de 8 eixos estratéxicos con 13 liñas de actuación orientadas cara ao impulso da demanda do sector público, ao fortalecemento do sector TIC e ao fomento do investimento estatal e europeo.
Para máis información: http://blogs.xunta.es/xentedixital/es/blog/oprograma-transformatic/
PC LAGUN
PC Lagun é un programa do Goberno Vasco liderado pola asociación educativa
Reciclanet cuxo obxectivo principal é reacondicionar equipos informáticos con
software libre para ser reutilizados por aqueles que máis os necesitan a un
custo mínimo. O obxectivo é volver incorporar ao mercado equipos reutilizados,
xerando rendibilidade social e beneficios ambientais. Os ingresos obtidos reinvístense na xestión e mantemento do proxecto.
Para máis información: www.pclagun.org
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02.03 QUE ORGANISMOS EXISTEN QUE PROMOVAN A RSE?
CONSELLO ESTATAL DE RSE (CERSE)
O Consello Estatal de Responsabilidade Social das Empresas (CERSE), do que
Galicia forma parte, é un órgano adscrito ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social que ten un carácter asesor e consultivo. Está encargado do impulso e
fomento das políticas de responsabilidade social das empresas e constitúese
no marco de referencia para o desenvolvemento desta materia en España.
Para máis información: http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/resposocempresas/consejo_rse/index.htm
OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (ESTATAL)
De carácter estatal, o observatorio é unha asociación integrada por diferentes organizacións representativas da sociedade civil, tales como ONG, organizacións de consumidores ou sindicatos. O seu obxectivo é constituírse como
plataforma de discusión e de intercambio de información e ideas sobre RSC.
Tamén ofrece formación específica sobre RSE.
Para máis información: http://observatoriorsc.org/
CLUB DE EXCELENCIA EN SUSTENTABILIDADE
É unha asociación empresarial española composta por un grupo de grandes
empresas que apostan polo crecemento sostido desde o punto de vista económico, social e ambiental, coa intención de servir de foro de diálogo, plataforma
de contraste e difusión de boas prácticas para o desenvolvemento sustentable.
Para máis información: http://www.clubsostenibilidad.org/
REDE ESPAÑOLA DO PACTO MUNDIAL
O Pacto Mundial é unha iniciativa internacional proposta pola ONU. O seu obxectivo é conseguir un compromiso voluntario das entidades por medio da implantación de dez principios baseados en dereitos humanos, laborais, ambientais
e de loita contra a corrupción. Este compromiso realízase a través da incorporación á Rede Española do Pacto Mundial. As empresas asinantes do Pacto
Mundial, dispoñen dunha ferramenta na web a través da cal poden elaborar un
informe de progreso, equiparable a unha memoria de sustentabilidade.
Para máis información: http://www.pactomundial.org/
FORÉTICA
Forética é unha asociación española de empresas e profesionais da RSE
que ten como misión fomentar a cultura da xestión ética e a responsabilidade social dotando as organizacións de coñecemento e ferramentas
útiles para desenvolver con éxito un modelo de negocio competitivo e
sustentable. Promove a norma certificable SGE21, de sistema de xestión
responsable. Ofrece aos seus socios servizos de asesoramento en materia
de RSE e publicacións e investigacións relacionadas. A través da súa páxina
web pódese acceder a multitude de publicacións e información sobre eventos e actividades.
Para máis información: http://www.foretica.org/
A FUNDACIÓN ÉTNOR
A Fundación ÉTNOR para a ética dos negocios e as organizacións, con sede
central en Valencia, promove o estudo, o desenvolvemento e a difusión da
ética económica e empresarial, así como, o respecto dos comportamentos
éticos e os valores morais na actividade empresarial e organizativa. A través
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da súa web pódese acceder a unha extensa e completa base de datos sobre
publicacións, artigos e investigacións en materia de RSE.
Para máis información: http://www.etnor.org/
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
GRI é unha organización internacional, sen ánimo de lucro, con base en Ámsterdam que promove a sustentabilidade económica, ambiental e social. Ofrece a todas as empresas e organizacións un conxunto de ferramentas para elaborar informes de sustentabilidade completos. Pódese acceder ás guías para a
elaboración das memorias así como aos suplementos sectoriais a través da súa
web. Non todos os documentos están en español, aínda que si a maioría.
Para máis información: https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (DIRSE)
A asociación fundouse en abril de 2013 co fin de dar apoio, promoción, formación permanente e recoñecemento profesional á función específica e singular
que desenvolven os directivos e profesionais de responsabilidade social en
sociedades, institucións, asociacións, fundacións e en calquera outro tipo de
organización, xa sexa pública ou privada.
Para máis información: http://www.dirse.es/
GLOBAL ESUSTAINTABILITY INICIATIVE (GeSI)
A Iniciativa global de sustentabilidade (GeSI polas súas siglas en inglés) naceu
co fin de promover o desenvolvemento sustentable desde o sector TIC. GeSI
promove unha cooperación aberta e global, informa publicamente as accións
voluntarias dos seus membros e promociona aquelas tecnoloxías que permiten
un desenvolvemento sustentable. GeSI dedícase de forma exclusiva á sustentabilidade TIC a través da innovación. GeSI agrupa a compañías líderes do
sector TIC e organizacións non gobernamentais comprometidas para conseguir
obxectivos de sustentabilidade global a través de tecnoloxías innovadoras.
Para máis información: http://gesi.org/
UIT (UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIÓNS)
A UIT é o organismo especializado das Nacións Unidas para TIC. Os seus principais ámbitos de actuación son:
· accesibilidade ás TIC: lograr comunicacións equitativas para todos
· banda ancha: redes de banda ancha alcanzables e ubicua
· TIC, sustentabilidade e cambio climático
· ciberseguridad
· fenda dixital: conectar o mundo
· telecomunicacións de emerxencia: as telecomunicacións salvan vidas;
· actividades de política e gobernanza de Internet;
· mulleres e nenas na TIC
· mozos, innovación e institucións académicas
Para máis información: http://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx
CENTAC
O Centro Nacional de Tecnoloxías da Accesibilidade (CENTAC) é unha organización que promove o desenvolvemento das TIC para facilitar a integración das persoas con diversidade funcional na sociedade. Concretamente,
presentan estudos sobre o sector, lexislación e normas técnicas dentro da
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súa páxina web, información moi relevante para as novas empresas TIC que
queiran actuar neste campo.
Para máis información: http://www.centac.es/es
02.04 ONDE PODO ATOPAR PROXECTOS COS QUE COLABORAR?
PROXECTOS DE ACCIÓN SOCIAL RELACIONADOS CO SECTOR TIC
Para colaborar con proxectos de ONG ou de acción social pódese consultar a
páxina de Cooperación galega. Este portal, que é foro de encontro e espazo
de divulgación da cooperación galega, foi posto en marcha pola Dirección
Xeral de Relacións Exteriores. Cooperación galega é a ferramenta a través
da cal Galicia canaliza as súas accións en prol do desenvolvemento. Tamén se
pode consultar a web da Coordinadora galega de ONG, que agrupa organizacións galegas que traballan no ámbito da cooperación ao desenvolvemento,
a acción humanitaria de emerxencia e a educación para o desenvolvemento.
Para elixir un proxecto ou unha ONG, recomendamos visitar a páxina de
Fundación Lealdade, xa que nela pódese acceder a información independente e obxectiva sobre as ONG, que axude a decidir con cal colaborar e ademais
posibilita facer un seguimento das doazóns. Esta información baséase nas
análises de transparencia que a fundación realiza de forma gratuíta a aquelas ONG que voluntariamente o solicitan.
Para máis información visitar:
http://www.fundacionlealtad.org/web/home
http://www.galiciasolidaria.org/contenido.php?idget=inicio
http://www.cooperaciongalega.org/
ONGAWA
ONGAWA é unha ONGD cuxa misión é a de incorporar a tecnoloxía no proceso de desenvolvemento humano co fin de construír un mundo máis xusto e
solidario. Concretamente traballan nas seguintes áreas: auga e saneamento,
TIC, enerxía e ambiente, agricultura e alimentación, cidadanía e empresa e
desenvolvemento. Este proxecto resulta interesante para aquelas empresas
que queiran coñecer que iniciativas se están a levar a cabo en TIC e cooperación e, mesmo, colaborar con eles.
Para máis información: http://www.ongawa.org/quienes-somos/
FUNDETEC
A Fundación para o desenvolvemento infotecnolóxico de empresas e sociedade (FUNDETEC) resulta da colaboración entre a administración pública e o
sector privado aberta a calquera nova iniciativa ou empresa. A súa función
principal é a de analizar, fomentar, divulgar e dinamizar o acceso ás TIC de calquera actor (empresa, cidadán/a ou institución) interesado. Concretamente
desenvolven o proxecto “Peme verde” de sustentabilidade e xestión ambiental cuxo obxectivo é o de concienciar e formar aos traballadores de pemes
tecnolóxicas para que incorporen nos seus proxectos empresariais medidas
que favorezan a sustentabilidade e a eficiencia enerxética.
Para máis información:
http://www.fundetec.es/conocenos/
http://www.fundetec.es/proyectos/pymeverde/
FUNDACIÓN EHAS
O obxectivo xeral de EHAS é a mellora da atención da saúde nas zonas rurais de
países en desenvolvemento, a través dun deseño e un uso adecuado das TIC.
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Para iso investiga as solucións TIC apropiadas, avalíaas mediante proxectos
piloto e posteriormente difunde os resultados a través de publicacións. A investigación céntrase no deseño, utilización e avaliación de redes de comunicacións e sistemas de telesalud para zonas rurais de países en desenvolvemento.
Para máis información: http://www.ehas.org/
FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS
Cibervoluntarios é unha fundación de emprendemento social que logrou
vincular voluntariado coas TIC. Especificamente realizan accións, promovidas
por voluntarios, de sensibilización, información e formación para loitar contra
a fenda dixital. Proxectos como este ofrecen unha vía de colaboración para as
empresas do sector TIC.
Para máis información: http://www.cibervoluntarios.org/quienes.php
PROGRAMA VOLUNTARIADO DIXITAL DA XUNTA DE GALICIA
O programa de “Voluntariado dixital” nace coa misión de incorporar as
novas tecnoloxías á vida cotiá de todos os galegos e galegas, mediante a
colaboración e compromiso de persoas voluntarias, co obxectivo de mobilizar á sociedade para unha sociedade da información e o coñecemento. No
programa colaboran entidades de acción voluntaria, entidades colaboradoras e os mecenas dixitais.
Para máis información: http://voluntariadodixital.xunta.es/es/inicio
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O tecido empresarial galego, coas súas propias características, condiciona o
tipo de iniciativas de RSE máis adecuadas para as empresas en función desas
particularidades e, sobre todo, do sector ao que pertencen. O presente capítulo
pretende expoñer as principais características do sector TIC en Galicia e da súa
RSE, para axudar a centrar que ferramentas son máis adecuadas.
03.01 CARACTERÍSTICA DO SECTOR TIC EN GALICIA
A RSE, como ferramenta transversal de xestión, está moi relacionada co contexto das empresas e coas características sectoriais. A continuación detallamos
as características do sector en Galicia para contextualizar as ferramentas que
se introducen no capítulo 04. Este non pretende ser unha análise exhaustiva do
sector na comunidade, senón un resumo dos principais factores que o definen.
Segundo o “Diagnóstico ás empresas TIC sobre a sociedade dá información
en Galicia 2013”, publicado polo Observatorio da sociedade da información
e a modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Amtega, o número de empresas do sector TIC de
Galicia era a mediados de 2013 de 2.029, o que sitúa a Galicia como a quinta
comunidade autónoma con maior número de empresas tecnolóxicas. Segundo o mesmo informe, a comunidade supera no ritmo de crecemento á media
nacional. Este ritmo de crecemento e a súa solidez pódense ver tamén nos
datos de emprego, que no sector mantense por encima dos 15.000 traballadores desde 2010. O perfil das empresas é de microempresas, concentradas
nas provincias da Coruña e Pontevedra. Isto vén demostrar que este sector
é unha área estratéxica de desenvolvemento económico e social de Galicia.
Reforza este dato o feito de que o sector TIC supuxo en 2013 un 2,5% do PIB
galego, fronte ao 2% de 2011.
Este crecemento verase impulsado pola recente firma do convenio de colaboración co que se pon en marcha o programa Transformatic. Este programa supón unha alianza entre a Xunta de Galicia, o sistema universitario, os centros
tecnolóxicos de Galicia e o Clúster TIC como representante do tecido empresarial, para aliñar as estratexias para impulsar a competitividade e o crecemento
do sector das tecnoloxías da información e das comunicacións. En particular,
Transformatic centrarase no fomento do emprendemento dixital, a transferencia da innovación ao mercado e o fortalecemento do sector tecnolóxico
galego. O obxectivo é dar un impulso ao sector TIC para duplicar o seu peso no
PIB galego, pasando do 2,5% actual (excluídos os operadores) ao 5%.
O sector é, en definitiva, motor de crecemento. Formado na súa maioría por
microempresas de menos de 10 traballadores (o 94,6%), recibe importantes
impulsos desde as alianzas público-privadas, aumentando aos poucos o seu peso
na economía galega.
03.02 GRAO DE IMPLANTACIÓN E COÑECEMENTO DA RSE EN GALICIA
As conclusións que a continuación se expoñen baséanse nunha enquisa
realizada durante 2012 a empresas representativas do sector, para coñecer o
grao de coñecemento e implantación da RSE por sectores en Galicia, complementando o diagnóstico xeral que o Observatorio de RSE da Xunta de Galicia
publica de forma semestral.
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03. CONTEXTO ACTUAL. CARACTERÍSTICAS E CONXUNTURA

Este estudo se levou a cabo durante os meses de novembro e decembro de
2012. A participación nas enquisas non foi significativa, aínda así, hai certas
conclusións que se derivan deste proceso de investigación que poden axudar a
ter unha visión xeral da RSE no sector.
Dentro do sector TIC existe pleno coñecemento do que é a RSE e maniféstase
un alto interese porque existan ferramentas específicas para o sector relacionadas coa materia.
A percepción das empresas sobre a evolución da RSE apunta a que consideran
que, tanto a certificación en normas relacionadas coa RSE como a elaboración
da memoria de sustentabilidade, aumentarán en importancia. Estes datos
revelan que as empresas apostan polo crecemento da RSE no sector. Concretamente sobre a tendencia que debería seguir a RSE no sector TIC, as empresas consideran que debería centrarse principalmente en dous ámbitos: por
unha banda cara as green TIC -o que evidencia a preocupación do sector polo
ambiente- e por outro cara á accesibilidade universal dos bens e servizos TIC.
Como ocorre noutros sectores, é moi significativo o feito de que as ferramentas máis coñecidas en materia de RSE polas organizacións sexan as que están
reguladas por lei ou as que se promoveron desde o sector público: plans de
igualdade e de conciliación, recollida e tratamento de residuos, etc.
Se analizamos o grao de implantación da RSE no sector en Galicia, podemos
falar dunha marcada intención por parte das empresas TIC de avanzar na
implantación de ferramentas e iniciativas de RSE. A ferramenta que esperta
maior interese é o código ético. En intención de implantación séguelle a memoria de sustentabilidade.
En xeral, as empresas do sector TIC demostran preocupación pola xestión da
RSE interna e os RRHH e levan a cabo sistemas e procesos que o evidencian. Un
70% das que participaron no estudo declara posuír programas de incentivos
e contar coas suxestións dos empregados co obxectivo de conseguir melloras,
medir o clima laboral ou xestionar sistemas para combater determinadas situacións na contorna laboral (acoso moral, sexual, etc.).
Os datos das empresas do sector TIC en materia de acción social e boas prácticas revelan un alto grao de colaboración entre estas e organizacións non
gobernamentais. Como se poderá comprobar no apartado 05 desta mesma publicación, as empresas do sector TIC levan a cabo prácticas exemplares en todos
os ámbitos, desde impacto na comunidade ata apoio a profesionais. É tamén
característica do sector a xestión responsable de persoas, principalmente promovendo medidas de conciliación por encima das esixencias lexislativas.
Polo tanto, a RSE das TIC desenvólvese desde empresas pequenas con alto grao
de sensibilidade cara aos problemas sociais e enmarcada nun sector innovador
que está ademais sendo impulsado desde as administracións públicas.
O sector TIC ten unha serie de características particulares que fan que os seus
impactos cheguen ao conxunto da sociedade e non só aos seus grupos de interese máis directos. Sobre estes tipos de impactos das TIC e as ferramentas para
xestionalos versa o seguinte capítulo.
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04. FERRAMENTAS DE RSE PARA AS TIC

Neste capítulo imos profundar na responsabilidade das TIC e os mecanismos
que ten dispoñibles para exercer esa responsabilidade. É importante que
teñamos en conta, antes de empezar, que o sector TIC diferénciase do resto de
sectores en que, ademais dos impactos directos (sociais, ambientais e económicos), pode incidir nos impactos doutros sectores. As TIC adquiriron gran
relevancia como protagonistas das iniciativas que buscan reducir a pegada
de carbono da actividade humana. Para avanzar no desenvolvemento deste
capítulo ímonos a basear na clasificación de impactos do sector elaborada no
informe “Situación e retos das green TIC en España” (2012), segundo o cal o
sector TIC ten 3 vías de impacto sobre o ambiente:
· Os efectos directos: derivados da súa propia actividade.
· Os efectos habilitadores: son os efectos que se derivan de aplicar mellores tecnoloxías a outros sectores produtivos. A aplicación das green tic a sectores cun
alto impacto ambiental axuda (habilita) a reducir a pegada desoutros sectores.
· Os efectos sistémicos: eses son os impactos asociados á modificación de hábitos de consumo, de traballo e de vida que se derivan da introdución das TIC en
todos os ámbitos da sociedade.
O informe refírese só aos impactos ambientais, pero imos ter en conta esta clasificación para estendela ás tres dimensións da responsabilidade social empresarial: económica, ambiental e social. Con este enfoque considerariamos entón
os seguintes posibles impactos das TIC desde a perspectiva da RSE:
· Os impactos directos que ten unha empresa TIC no propio desenvolvemento
da súa actividade, incluíndo os impactos sociais e económicos sobre os grupos
de interese e ao longo da súa cadea de valor.
· Os impactos habilitadores, xa que a aplicación das tecnoloxías permite ás empresas doutros sectores mellorar os seus impactos sociais e ambientais.
· Os impactos sistémicos sobre aspectos sociais globais, como a inclusión, as
desigualdades, o acceso á información etc.
Desta maneira, podemos concluír que as empresas TIC teñen 2 maneiras de
enfocar a súa RSE:
- Exercendo a responsabilidade social como unha empresa máis, medindo
os impactos da súa actividade.
- Promovendo o uso social e responsable dos seus produtos. É dicir, impulsando o papel que ten o propio sector de motor de cambios sociais.
Esta é a gran diferenza entre o sector TIC e calquera outro sector, que dispón
destas dúas maneiras diferentes de enfrontarse ao reto da responsabilidade
social. A primeira consiste en usar as ferramentas habituais das pemes para
mellorar a súa xestión responsable. A segunda, a máis ambiciosa, consiste en
promover a responsabilidade do sector, desenvolvendo melloras tecnolóxicas
noutros ámbitos sociais, como a educación ou a saúde. O feito de que estea
en mans das TIC, que estoutros sectores poidan mellorar e ser máis eficientes,
fai ás empresas TIC ‘corresponsables’ deses desenvolvementos e, polo tanto,
poden enfocar a súa estratexia de RSE cara a eses campos de actuación.
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Os seguintes subcapítulos profundan nos impactos directos e os habilitadores
e sistémicos das TIC. O subcapítulo 04.01 desenvolve máis en profundidade os
impactos habilitadores e sistémicos e o 04.02 os impactos directos.
04.01 POSIBLES ENFOQUES DE RSE SEGUNDO O IMPACTO SOCIAL DAS TIC
A continuación imos profundar nos efectos sistémicos das TIC a través da
reflexión sobre os efectos que teñen con outros ámbitos sociais. Como
elemento transversal de todas estas sinerxías están as green TIC. Entre as
aplicacións das green TIC que presentan un maior atractivo para promover
cambios sistémicos, cabe citar a desmaterialización, así como a virtualización
e os modelos cloud computing. Trátase de aplicacións que en primeira instancia ofrecen efectos directos ou habilitadores, pero que ao mesmo tempo
presentan un importante potencial de modificación de hábitos de consumo
enerxético, o que constitúe a base dos citados efectos sistémicos.
Á fin e ao cabo, as tecnoloxías están no centro da solución aos grandes
problemas do planeta. Podemos dicir que onde hai tecnoloxía hai máis e
mellor educación, menos custos sanitarios, menos custos enerxéticos ou máis
transparencia e goberno aberto. Por iso, a diferenza substancial entre esta
guía de ferramentas de RSE e as anteriores guías sectoriais de RSE, estará na
incorporación deses efectos sistémicos que o sector pode ter sobre as tres
dimensións (social, económica e ambiental) a escala global. Os aspectos que
se van a desenvolver a continuación son:
· TIC e saúde
· TIC e inclusión dixital
· TIC e educación
· TIC e transparencia e bo goberno
· TIC e sustentabilidade
· TIC, xénero e conciliación
· TIC e cooperación ao desenvolvemento
Do mesmo xeito que no resto de apartados, os documentos que se mencionan aparecen referenciados na táboa ‘documentos de interese’ que se atopa
nos anexos.
TIC E SAÚDE
A Organización Mundial da Saúde (OMS) en 2005 recoñeceu o potencial que as
TIC teñen para lograr unha maior eficacia dos servizos de saúde e un mellor acceso á atención sanitaria. Neste sentido, destácase o papel crucial que poden
achegar as tecnoloxías na xestión e acceso aos servizos de saúde, na provisión
da atención de saúde e nas actividades de información, educación e comunicación en saúde dirixidas a profesionais do sector e á poboación en xeral.
Así pois, é considerable o número de proxectos que poñen o seu esforzo na
promoción da saúde directamente sobre a poboación a través do uso de novas tecnoloxías e viceversa, son diversas as iniciativas de desenvolvemento
de novas TIC que xorden pola necesidade de contar con información integral
para a toma de decisións no sistema de saúde pública. Desta maneira, segundo a estratexia de e-saúde definida por OMS en 2004, as TIC poden impactar
no sistema de atención de saúde de dúas maneiras distintas:
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- De maneira directa: aplicando as TIC na xestión dos servizos de saúde e no
acceso á súa información, contribuíndo a un mellor funcionamento en distintas
áreas: rexistro de pacientes; xestión loxística da atención ao paciente; administración de recursos humanos; equipamento médico, etc. e, doutra banda,
na prestación de servizos baixo a modalidade de telemedicina, mellorando
a atención de saúde en varios niveis: fiabilidade do mapeo epidemiolóxico,
mellora da calidade diagnóstica ou apoio ás persoas traballadoras de atención
primaria en saúde en zonas rurais
- De maneira indirecta: aplicando as TIC nas accións de información, educación e comunicación (IEC) nos servizos dirixidos aos profesionais da saúde e á
poboación en xeral. Por exemplo, mediante a difusión de información de saúde para o conxunto da poboación, favorecendo o diálogo cultural de alternativas de saúde ou promovendo a mobilización social ao redor da conciencia de
saúde pública. Neste caso podemos falar de sistemas de e-learning e canles
de televisión interactivos, redes sociais relacionados con programas específicos de prevención e atención para profesionais, desenvolvemento de portais
informativos en internet orientados a informar os pacientes, utilización de
medios de radiodifusión e televisión en campañas de promoción da saúde e
desenvolvemento de puntos de acceso comunitarios para a información de
saúde como poden ser os telecentros. A relación das TIC e a saúde vai moito
máis alá do deseño e implantación de portais de saúde dirixidos ao público
en xeral ou ao sector sanitario. O reto constitúeno as TIC como a base sobre a
que se implantan aplicacións verdadeiramente útiles. Neste sentido cobran
grande importancia as actividades de investigación e de transferencia de
coñecemento do sector TIC ao sistema de saúde.
TIC E INCLUSIÓN DIXITAL
A Axenda dixital para España estableceu (2013) un plan de inclusión dixital e empregabilidade como resultado das achegas de múltiples actores,
públicos e privados, que se coordinaron co obxectivo común de mellorar
a calidade de vida da cidadanía e de mellorar a competitividade e posicionamento das pemes grazas ao uso das TIC. Como se afirma no citado plan,
as TIC están totalmente incorporadas no funcionamento cotián da nosa
sociedade. Con todo, aínda existe unha porcentaxe elevada da poboación
que nunca utilizou internet e que se atopa afastado do uso destas novas
tecnoloxías. Para facilitar o goce dos beneficios e vantaxes da sociedade
informacional é necesario traballar pola promoción dun contexto social no
cal se facilite o acceso á maioría das persoas e que estes poidan usar internet de maneira habitual, contando coa formación e preparación necesarias
para iso. Así mesmo, os obxectivos específicos expostos quedaron establecidos da seguinte maneira:
I. Accesibilidade
· Garantir a accesibilidade dos servizos públicos dixitais
· Promover a investigación de solucións TIC que faciliten a accesibilidade
en internet
· Fomentar a implantación de normas e certificacións no ámbito da accesibilidade
II. Inclusión dixital
· Impulso aos programas de formación para favorecer a alfabetización dixital
· Reforzar a participación do sector privado e a coordinación das accións
desenvolvidas
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· Fomentar o uso responsable do ciberespazo
III. Igualdade
· Diminuír a fenda dixital de xénero no acceso e uso de internet
· Promoción do empresariado TIC feminino
· Divulgación e formación para garantir a igualdade de oportunidades na
sociedade da Información
IV. Empregabilidade
· Dotar de recursos á formación continua e adquisición de habilidades dixitais
· Reorientar a formación profesional relacionada coas TIC
· Potenciar unha mellora da oferta universitaria de profesionais TIC
Para máis información sobre a sociedade informacional:
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-98.htm
TIC E EDUCACIÓN
A emerxente “sociedade da información” xunto co contexto globalizador no
que vivimos actualmente tamén exerce a súa influencia, dunha maneira clara
e directa, no mundo da educación e da aprendizaxe. Dentro deste escenario
social as TIC xogan un papel clave polas seguintes razóns:
- porque as institucións educativas e demais espazos de educación deberon
someterse a un proceso de actualización en función das novas expectativas
sociais. E para iso, tiveron que implementar novas técnicas metodolóxicas, loxísticas e pedagóxicas acordes ao uso integrado das novas tecnoloxías
- porque as TIC son as ferramentas que posibilitan os novos mecanismos para
a transmisión do coñecemento e retención deste
- porque para entrar e participar da actual sociedade é necesario adquirir certas
destrezas de uso e manexo das TIC que precisamente terían que ser aprendidas
dentro dos espazos educativos formais e non formais.
Segundo o Dr. Pere Marqués Graells, profesor do departamento de Pedagoxía
Aplicada da Universidade Autónoma de Barcelona, as TIC cumpren diversas
funcións dentro do ámbito da educación:
Medio de expresión (presentacións, webs…)
Canle de comunicación
Instrumento para procesar a información
Medio didáctico (informa, adestra, motiva...)
Xerador de novos escenarios formativos
Contido curricular: coñecementos, competencias…
Todas estas funcións fundaméntanse en tres potenciais impactos das TIC sobre
a educación. En primeiro lugar, porque posibilita novos procesos de aprendizaxe e transmisión do coñecemento a través das redes telemáticas. En segundo lugar, porque para ser activo no novo espazo social requírense novos coñecementos e destrezas que haberán de ser aprendidos nos procesos educativos.
En terceiro lugar, porque adaptar a escola, a universidade e a formación ao novo
espazo social require crear un novo sistema de centros educativos, a distancia e
en rede, así como novos escenarios, instrumentos e métodos para os procesos
educativos. (Impacto das TIC na educación: funcións e limitacións, UAB, 2012)
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Por estas razóns básicas, ás que poderían engadirse outras, a educación
como sector de actividade, tende a reformularse a organización das actividades educativas, implantando un novo sistema educativo no que as TIC terán
un papel imprescindible.
TIC EN TRANSPARENCIA E BO GOBERNO
A transparencia e a democracia participativa son factores constituíntes dun
bo goberno, xa sexa no ámbito privado e corporativo ou institucional público.
O termo de “boa gobernanza”, o cal se vén utilizando xa desde os anos 90,
trae consigo a implicación de novas formas de participación da sociedade civil. Unha destas novas maneiras de participación civil, sen dúbida, é o acceso
á información e, con iso, a proclamación do dereito á transparencia. As novas
tecnoloxías da información e comunicación constitúen o mecanismo ideal
para posibilitar todos estes principios e dereitos emerxentes. En resumo,
tanto a administración pública, empresas, corporacións como a cidadanía en
xeral, exercen o dereito de transparencia a través de plataformas tecnolóxicas que de non existir fose considerablemente máis difícil de exercer.
TIC E SUSTENTABILIDADE
A través do estudo SMART 2020 o grupo de empresas “The climate group”
concluíu que as TIC constitúen un sector clave na loita contra o cambio climático, que podería permitir a redución de emisións en 7,8 GT de CO2 equivalentes en 2020. Esta redución viría da incorporación de melloras tecnolóxicas
aos sectores de maior impacto ambiental. O sector TIC ten, por exemplo,
unha gran capacidade para reducir as necesidades de transportar persoas
e mercadorías, para optimizar o consumo enerxético en sistemas de iluminación, fábricas, edificios, etc. En definitiva, para facilitar a transición cara a
un modelo de sociedade máis respectuoso co ambiente e máis eficiente no
emprego de recursos. SMART 2020 resalta as oportunidades das aplicacións
das TIC avanzadas nos sectores industriais e empresariais máis estratéxicos e
como conter e reducir as emisións de gases efecto invernadoiro (GEI). Entre as
claves para a contribución das TIC á loita contra o cambio climático recollidas
no informe SMART 2020 pódense destacar as seguintes:
· O sector das TIC e as súas aplicacións avanzadas nos sectores estratéxicos da
economía poderán intensificar a súa eficiencia enerxética e adiantar a redución
do 20% das súas emisións a 2015.
· A construción de “edificios intelixentes”, que consuman un terzo menos de
enerxía eléctrica que os actuais, permitiría aforrar en emisións de CO2 o equivalente a 216.000 millóns de euros.
· As reunións virtuais vía telepresenza ou videoconferencia poderían substituír
aproximadamente ao 30% das viaxes, con reducións nas emisións de CO2 de
5,5 toneladas anuais.
As TIC teñen tamén un peso específico na xestión eficiente dos residuos. Os
sistemas de xestión integral de residuos utilizan intensivamente tecnoloxías
da información para, por exemplo, comunicar os envíos de residuos entre
países, plataformas B2B para a relación entre xestores, transportistas e
produtores de residuos, ou ERP adaptados á xestión dos residuos. Segundo
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se desprende do informe “Situación e retos das green TIC en España” (2012),
“a xestión de incendios forestais, desde a prevención ata a extinción, é outro
dos ámbitos relacionados coa protección do ambiente no que as TIC comezan
a ter un papel relevante. A utilización da teledetección a través de satélite e
de sistemas de información xeográfica (GIS) permite o control e seguimento
das masas boscosas, así como a creación de sistemas de alerta temperá que
permiten reducir o impacto dos incendios, ao coñecer con rapidez ao punto
exacto de inicio do incendio e do seu posible avance, en función das condicións meteorolóxicas. Así mesmo, o establecemento de sistemas inalámbricos para a monitoraxe de parámetros ambientais nos bosques permite coñecer diversas variables (temperatura, humidade, etc.) determinantes para
avaliar os riscos existentes de producirse incendios”. Estes datos evidencian o
decisivo papel das TIC na loita contra o cambio climático global, que xa transcende o ámbito das políticas dos gobernos para ser cada vez máis un aspecto
irrenunciable de xestión responsable por parte de administracións, empresas
e todo tipo de organizacións.
Entre os anexos desta publicación atópase a táboa con documentos de
consulta que poden ser interesantes para as empresas TIC. Nesta táboa
incluímos a referencia ao estudo elaborado en 2009 pola OCDE “Measuring
the relationship between ICT and the environment”, no que se propoñen
indicadores, entre os que se atopan algúns orientados a medir a relación
entre TIC e sustentabilidade.
TIC, XÉNERO E CONCILIACIÓN
Actualmente na axenda política de España recóllense cuestións relacionadas
con xénero, igualdade e TIC. Mentres que o Plan Avanza perseguía recuperar
o atraso de España respecto da Unión Europea, especialmente en cobertura
e conectividade, a estratexia do devandito plan para 2011-2015 ten como
obxectivo situar a España nunha posición de liderado no desenvolvemento e
uso de produtos e servizos TIC avanzados.
Do mesmo xeito, esta segunda estratexia impulsada polo Ministerio de
Industria, Enerxía e Turismo de España, representa un paso máis no case incipiente camiño cara á erradicación da fenda dixital de xénero. Esta estratexia
recolle actuacións para a incorporación efectiva das mulleres á sociedade da
información, converténdoas así nun axente máis do seu desenvolvemento.
Deste xeito, poden beneficiarse da mellora na calidade de vida, incremento
do benestar social e a promoción da igualdade social xerado polas TIC.
Entre as súas liñas de actuación, e en relación coa igualdade de xénero, cóntase
cunha específica referente á realización de “estudos e diagnósticos sobre igualdade de xénero en relación coas TIC”.
Á parte da fenda dixital de xénero, as TIC poden influír nas políticas empresariais de conciliación da vida persoal e laboral. Opcións como o teletraballo só
son posibles grazas ás oportunidades que brindan as melloras tecnolóxicas.
TIC E COOPERACIÓN
Dentro do obxectivo 8 da Declaración do Milenio, “desenvolver unha asociación global para o desenvolvemento”, inclúese a meta 18: “en cooperación
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co sector privado facer accesibles os beneficios das novas tecnoloxías, especialmente a información e as comunicacións”.
En España, desde 2005, a Axencia Española de Cooperación Internacional
introduce no seu plan director (2005-2008/2009-2012/2013-2016) ás TIC
como ferramentas facilitadoras da xestión da información e xeradoras de
coñecemento indispensables para a coordinación entre os distintos axentes
do ámbito da cooperación internacional.
Este recoñecemento pon en evidencia o compromiso por impulsar as novas
tecnoloxías como medio para mellorar a calidade das actuacións en cooperación.
E doutra banda, rescata o seu potencial nos ámbitos de mellora da cobertura de
necesidades sociais, desenvolvemento do tecido produtivo, inserción dos máis
pobres no circuíto económico e participación social e fortalecemento institucional (“Guía para a integración das TIC na cooperación española”, Ministerio de
Asuntos Exteriores e de Cooperación, 2006). Na citada guía, sinálanse distintas
perspectivas desde as cales contemplar o papel das TIC en cooperación:
· Perspectiva temática: as TIC son ferramentas aplicables practicamente a
calquera área. Algunhas desas áreas son as seguintes:
I. As TIC como ferramenta para aumentar as capacidades e a autonomía
das mulleres: o grupo das TIC de Nacións Unidas recomenda as seguintes
accións para este obxectivo: “levar a cabo programas educativos e de
alfabetización orientados especificamente cara a nenas e mulleres pobres
usando as TIC apropiadas” e “influenciar a opinión pública sobre a equidade de xénero a través de programas de información e comunicación
utilizando unha gama de TIC”.
II. As TIC para a protección da diversidade cultural: as TIC axudan a dar a
coñecer e a conservar todo ese legado con accións como poñer os arquivos
en liña ou a dixitalización do patrimonio cultural. Contra os reclamos de
homoxeneidade en contidos e dominio dalgunhas linguas maioritarias en
internet, o certo é que cun nivel medio de capacidade TIC pódense crear
contidos locais e difundilos para un acceso moito maior có que terían por
medios non dixitais.
· Desde o marco das políticas nacionais de desenvolvemento: as TIC apoian
a consecución das estratexias nacionais definidas por un goberno, fortalecendo capacidades humanas e institucionais. E á súa vez, a cooperación pode
prestar asistencia na xestión das chamadas e-estratexias nacionais a través
dos estudos e-preparación que analizan aspectos de infraestrutura, capacidade, acceso e marcos legais relativos ao uso das TIC.
· Desde o “modo de facer cooperación”: hoxe en día, o modo en que se relaciona
calquera tipo de axente social, incluíndo as organizacións, é reticular, é dicir, en
rede. E para a cooperación, as redes constitúense de vital importancia xa que
son facilitadoras de colaboración e coordinación entre os distintos axentes.
Mesmo posibilitan novas incorporacións de actores sociais que anteriormente
non estaban involucrados por diferentes motivos (persoas con discapacidade;
persoas migrantes; persoas maiores…).

34 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

As TIC poden influír nas
políticas empresariais de
conciliación da vida persoal e
laboral, xa que opcións como
o teletraballo só son posibles
grazas ás oportunidades que
brindan as mellora
tecnolóxicas

04. FERRAMENTAS DE RSE PARA AS TIC

E, por último, cabe sinalar o xurdimento dalgunha das distintas e variadas
iniciativas que nacen ao redor das TIC como son os “telecentros comunitarios”,
lugares públicos de encontro e aprendizaxe, cuxo propósito é ampliar as oportunidades de desenvolvemento de grupos e comunidades en situación desfavorecida, facilitándolles o acceso e uso efectivo das TIC. Iniciativas como esta,
sen dúbida están a contribuír á formación en comunidades sociais enteiras.
04.02 PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE RSE
En liñas xerais, unha empresa TIC pode afrontar o proceso de incorporación da RSE na súa xestión como calquera outra empresa. Neste caso, unha
ferramenta útil é a “ISO 26000 guía de responsabilidade social”. É unha guía
que establece liñas de actuación, recomendacións e propostas en materia de
responsabilidade social, pero non é unha norma certificable. Serve como folla
de ruta na implantación e orientación de medidas de RSE. Está deseñada para
empresas de calquera tamaño. A asociación internacional NORMAPME (creada
en 1996 co apoio da Comisión Europea), editou unha guía de aplicación para
peme da norma ISO 26000 que pode ser de utilidade.
Pero se queremos profundar na RSE específica do sector, como é obxectivo
desta serie de guías sectoriais, debemos aproximarnos primeiro aos impactos
específicos do sector. Tal e como se desprende do informe “Impactos das TIC
desde unha perspectiva de RSC: aspectos clave para a xestión responsable
das TIC” (Cátedra Telefónica da UNED, 2010), “para comprender o alcance
e os impactos – positivos e negativos – das TIC na economía, a sociedade e
o ambiente, é necesario penetrarse no concepto e ámbito do que abarca o
mundo das TIC e as súas múltiples facetas. Coñecer a cadea de valor TIC axuda
a entender as diferentes responsabilidades dos axentes económicos implicados en actividades TIC, desde o deseño, produción e comercialización dos
produtos e servizos, ata a presentación de contidos ao usuario final”.
Para poder resumir as ferramentas de que dispoñen as pemes para a xestión
da súa RSE debemos seguir os seguintes pasos:
· Primeiro definiremos a cadea de valor do sector TIC
· En segundo lugar definiremos os impactos directos ao longo desta cadea
de valor
· Resumiremos as posibles ferramentas para xestionar a RSE da organización desde a perspectiva dos impactos directos.
Segundo o Libro Verde da UE, os actores fundamentais na cadea de valor do
sector TIC son:
1. Fabricantes e integradores de equipos e dispositivos
2. Quen desenvolve contidos e aplicacións
3. Operadores de redes
4. Provedores de servizos
5. Distribuidores
6. Usuarios
Partindo desta definición, no citado informe, defínense os posibles impactos
do sector ao longo da cadea de valor, o que permite as empresas TIC enfocar
os seus esforzos en RSE sobre estes impactos detectados. Devanditos impactos recóllense na táboa 1.
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TÁBOA 1: Aspectos de RSE para cada actor na cadea de valor
Actor
Fabricantes e
integradores
de equipos e
dispositivos

Desenvolvedores de contidos
e aplicacións

Produto /
Servizo
Equipos e
dispositivos

Aspectos críticos segundo criterios RSC
Económicos
Calidade e
fiabilidade dos
equipos.

Ambientais
Ciclo de vida
dos produtos.
Produción
deslocalizada en
países en desenvolvemento.

Produtos
Software

Servizos de
conectividade

Fiabilidade da
rede.
Calidade das
comunicacions.

Proveedores de
servizos

Servizos de
acceso e valor
engadido

Produción deslocalizada en países
en desenvolvemento.
Comunicación
en emerxencias.
Seguridade do
usuario.

Dereitos de
autor vs descargas gratuítas.

Protección da
infancia.

Software
propi-etario vs
open software.
Operadores de
redes

Sociais

Accesibilidad.
Loxística e
retira-da de
equipos de rede
Xestión de proveedores de
equipos.

Alcance do
servi-zo en
zonas excluídas (acceso
universal)

Brecha dixital.

Atención ao
cliente.

Alfabetización TIC.
Accesibilidade.

Distribuidores

Equipos e
dispositivos

Calidade vs
precio.

Loxística de
distri-bución.

Seguridade do
usuario.

Retirada de
apa-ratos
obsoletos.

Distribución en
zonas deprimidas.

Fonte: Impactos de las TIC desde una perspectiva de RSC: aspectos clave para la gestión responsable
de las TIC. Catedra Telefónica de la UNED, 2010.

Todos estes impactos, polo que vimos ao longo desta guía, son tanto sistémicos como directos. Algúns deles xestiónanse, ou non, dentro das propias
estratexias de negocio, sen que haxa un enfoque específico de RSE que
podamos achegar nesta guía. Nas próximas páxinas imos desenvolver tan só
aqueles en os que a RSE dispón de ferramentas específicas, xa que os sistémicos tratáronse dalgún ou outro modo no punto anterior.
A estes impactos propios das empresas TIC, engadimos o impacto social por
excelencia nas empresas, o impacto sobre as persoas que traballan na organización. Como explicabamos no capítulo de preguntas e respostas, as pemes
son especialmente vulnerables á fidelidade dos seus grupos de interese e,
sobre todo, dos profesionais que poñen o seu talento ao servizo da organi-
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zación. Segundo esta análise, os dous puntos principais sobre os que unha
peme TIC pode aplicar ferramentas consolidadas de RSE son:
· Xestión da produción, cando esta está deslocalizada
· Xestión da RSE interna
Doutra banda, contemplando o empuxe das green TIC e a intrínseca relación que
hai entre TIC e ambiente, incluímos algunhas recomendacións sobre:
· Impacto ambiental da propia actividade TIC.
Para finalizar, recapitularemos brevemente as ferramentas de reporting de
impactos.
TÁBOA 1: Aspectos de RSE para cada actor na cadea de valor
04.02.01 XESTIÓN DESDE A RSE DAS PRODUCIÓNS DESLOCALIZADAS
Todas as empresas realizan compras e non todas as compras teñen os mesmos riscos. Debemos lembrar dúas das premisas da RSE: que é voluntaria e
que vai máis aló da lexislación. Para elixir a que tipo de iniciativa acollerse
ou que acción levar a cabo, a empresa deberá analizar os seguintes puntos:
· A capacidade de influír sobre o comportamento dos provedores
· Riscos asociados aos países de onde proveñen as compras (ambientais, de
corrupción ou índice de desenvolvemento humano).
Para minimizar os riscos asociados a comprar materiais fóra das nosas fronteiras, imos destacar accións sinxelas que non requiren de investimentos nin,
na maioría dos casos, da elaboración de documentos. O feito de que sexan
provedores autorizados no seu país, dependendo do país, pode non ser unha
garantía para a organización.
Elaborar un código de conduta, código de compras ou código de provedores, no que establezamos que condicións ten que cumprir o noso provedor,
ademais de prazos de entrega ou niveis de calidade. A modo de exemplo:
podo solicitar que os meus provedores me informen de que cumpren as recomendacións da OIT sobre traballo infantil ou forzoso, se se trata dun país con
sospeita de que estes puntos se poden incumprir; igualmente, podo solicitar
que os materiais cumpran con algunha certificación concreta que avale os
comportamentos que queremos asegurar. Estes puntos e calquera outro se
poden plasmar nun documento no que recolleriamos os mínimos que ten que
cumprir un provedor para poder traballar connosco.
Esixir certificacións aos provedores nalgunha das dimensións de RSE:
trato a persoas traballadoras, comportamento ambiental, etc. Existe a
posibilidade de adoptar estándares internacionais como criterios esixibles e
excluíntes a cumprir polos provedores, normas certificables tanto en materia ambiental como de relación coas persoas traballadoras ou sistemas de
xestión socialmente responsables certificados. As normas certificables máis
estendidas en materia de RSE son:
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· SGE 21:2008 de Forética: a norma de empresa SGE 21 é o primeiro sistema de xestión da responsabilidade social europeo que permite, de maneira voluntaria, auditar procesos e alcanzar unha certificación en xestión ética
e responsabilidade social. O sistema de xestión SGE 21 foi o elixido tanto por
empresas multinacionais de primeira liña como por pequenas e medianas
empresas. Parte de modelos consolidados como os de calidade e ambiente,
aos que enriquece a través dunha visión multistakeholder. Desta maneira
sistematiza as relacións con 9 áreas de xestión, para as que establece uns
criterios que deben ser desenvolvidos a través dun código de conduta e
supervisados por un comité de ética da empresa. Esta norma está estendida
sobre todo en España e Latinoamérica
· SOCIAL ACCOUNTABILITY SA8000: a Social Accountability International (SAI) é unha organización internacional sen ánimo de lucro, multistakeholder, dedicada a desenvolver e implementar normas socialmente
responsables para mellorar as condicións de traballo. En 1997, SAI lanzou a
norma SA8000 (Social Accountability 8000 Standard), baseada en normas
laborais de convencións da Organización Internacional do Traballo (OIT), a
Declaración de Dereitos Humanos e a Convención de Nacións Unidas sobre
os Dereitos do Neno. Esta norma é unha certificación verificable e auditable
por terceiras partes. É recoñecida a nivel mundial e é unha das máis prestixiosas en temas de dereitos laborais. Ten un enfoque vertical no ámbito
laboral e nace co fin de garantir as condicións de traballo e evitar abusos en
relación ás condicións laborais.
Estas dúas opcións non son excluíntes e pódese avanzar nelas simultaneamente.
04.02.02 XESTIÓN DESDE A RSE INTERNA
Enténdese por RSE interna aquela que afecta á xestión das persoas da organización. É algo que vai máis aló dos recursos humanos, xa que o impacto da
actividade sobre a vida dos nosos/as empregados e empregadas forma parte
da dimensión social da responsabilidade de empresa. Enumeramos a continuación unha serie de accións que nos poden axudar a mellorar o comportamento
da empresa en materia de RSE interna:
· Plans de igualdade de oportunidades e de conciliación. Na páxina web
de igualdade da Xunta de Galicia, hai guías para elaborar plans de igualdade
dentro das empresas. Para máis información: http://igualdade.xunta.es/es
· Se queremos, como organización, axudar á integración de persoas en
risco de exclusión, podemos elaborar plans de formación para incorporar
a estas persoas no mercado laboral. Podemos dar formación ou integrar a
unha porcentaxe deste colectivo no persoal.
· Unha maneira de aumentar o impacto da nosa organización na sociedade é promover o voluntariado corporativo. En lugar de doar diñeiro a
unha ONG podemos, de maneira coordinada, favorecer que o persoal colabore con algún proxecto local, cedendo horas laborais, por exemplo.
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04.02.03 XESTIÓN AMBIENTAL DAS TIC DESDE A RSE
A relación entre TIC e sustentabilidade está tratada no apartado 04.01. Como
ferramentas novidosas para medir o impacto ambiental están as seguintes
normas de estandarización que poden ser interesantes para as TIC:
· ISO/TS 14067:2013 gases efecto invernadoiro, pegada de carbono:
establece principios, requisitos e directrices para a cuantificación e a comunicación de pegadas de carbono sobre a base da emisión e a eliminación de
gases efecto invernadoiro durante o ciclo de vida dun produto.
· ISO 14046 medición de pegada hídrica: esta norma establece os principios, requisitos e directrices para unha correcta avaliación da pegada de auga
de produtos, procesos e organizacións, a partir da análise do seu ciclo de vida.
Con todo, o sector conta con ferramentas específicas para xestionar
os seus impactos ambientais. Destacamos o “Xogo de ferramentas sobre
sustentabilidade ambiental do sector das TIC”. Esta é unha iniciativa do UIT-T
que ofrece información completa e detallada destinada ás empresas TIC
sobre como lograr a sustentabilidade nas súas operacións e na xestión da súa
organización, mediante a aplicación práctica de normas e directrices internacionais. Para máis información: http://www.itu.int/es/ITU-T/climatechange/
Pages/publications.aspx
04.02.04 COMUNICACIÓN DE IMPACTOS. AS MEMORIAS DE SUSTENTABILIDADE
A memoria de RSE foise afianzando como unha ferramenta de comunicación e como evidencia do compromiso da organización e os seus membros
cun desenvolvemento sustentable. Definir desde o inicio a quen e como se vai
a comunicar a memoria resulta fundamental. Detallamos a continuación as
principais características que ha de ter unha memoria de RSE.
Transparencia. É o alicerce fundamental da credibilidade do documento; debe
incluír tanto información positiva como negativa, así como honestidade sobre os
obxectivos marcados e o seu cumprimento. Hai que ser moi consciente de que a
memoria a van ler os grupos de interese e estes detectarán facilmente resultados
maquillados, compromisos esaxerados ou erros omitidos. A transparencia na memoria debe axudar a transmitir os compromisos da organización coa sociedade,
como se materializan eses compromisos, que recursos se puxeron a disposición,
cales eran os resultados buscados, os obtidos e o porqué das diferenzas, se as hai.
Materialidade. Definir a materialidade dos temas para tratar significa que “a
información contida na memoria deberá cubrir aqueles aspectos e indicadores que reflictan os impactos significativos sociais, ambientais e económicos
da organización ou aqueles que poderían exercer unha influencia substancial
nas avaliacións e decisións dos grupos de interese”. Por isto, a situación ideal
á hora de expor a elaboración do documento sería implicalos no proceso. As
opcións son, por exemplo, un estudo de materialidade, consultas, enquisas e
tamén se pode extraer información dispoñible das comunicacións xa existentes cos diferentes grupos de interese.
Personalización. A RSE de cada empresa debe ser “única e intransferible”, polo que
a súa memoria de sustentabilidade deberá selo igualmente. Sempre se poden con-
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sultar outros documentos ou optar por modelos xa definidos que fagan máis sinxelo o proceso de elaboración da memoria, pero habemos de adaptar estes estilos ás
características particulares da empresa conseguindo que o contido sexa único.
Reputación. Hai unha relación directa entre RSE e reputación. Diversos
estudos sobre a reputación corporativa sinalan que os consumidores destacan como valores fundamentais para definir a reputación dunha marca os
seguintes: os propios bens e servizos, a integridade e o liderado. A integridade é un dos valores que máis creceu sobre todo por mor da crise global, o que
implica que os consumidores valoran e esixen cada vez máis ética na xestión
do negocio. Estímase que preto do 40% da reputación depende de dimensións relativas á RSE. Faise polo tanto moi importante, non só consolidar
comportamentos responsables, senón comunicalos adecuadamente e, se é
posible, avalados por colectivos ou organizacións independentes.
Indicadores de desempeño. Se anteriormente sinalabamos que é importante decidir “que imos contar” e “a quen”, non menos relevante é definir
o “como”. Agora trátase de elixir os indicadores máis adecuados para reflectir iso que queremos comunicar. Os indicadores de desempeño dannos
un valor de referencia a partir do cal se pode establecer unha comparación
entre as metas planeadas e o desempeño logrado. Para a avaliación de
resultados, unha memoria de sustentabilidade achega indicadores de desempeño nas tres dimensións (económica, social e ambiental) que permiten
medir a súa evolución.
Existen varias iniciativas e ferramentas dispoñibles para que as empresas de
calquera tamaño poidan realizar os seus informes de RSE. A continuación enumeramos as máis estendidas:
· A Global Reporting Initiative (GRI) posúe guías xerais e sectoriais orientativas para a elaboración de memorias de sustentabilidade. A versión máis
actual é a GRI4. As guías, por unha banda, dan cabida ás tres dimensións
fundamentais da RSE e, pola outra, proporcionan indicadores de desempeño para a avaliación de resultados. Unha memoria elaborada segundo os
criterios de GRI pode ser verificada por unha entidade externa.
· A norma AA1000 de AccountAbility é unha norma que trata de asegurar a calidade desa información transmitida nos procesos de difusión e de
desenvolvemento de informes obxectivos e accesibles. Regula o procedemento para asegurar a calidade da información.
· A Rede Española do Pacto Mundial pon a disposición das empresas asinantes do Pacto Mundial unha ferramenta na súa web a través da cal poden
elaborar un informe de progreso, documento equiparable a unha memoria
de sustentabilidade e compatible co estándar GRI. O obxecto fundamental
é informar sobre os seus avances nos compromisos adquiridos ao subscribir
os principios do Pacto Mundial.
· A ferramenta XUNTA PRO-RSE da Xunta de Galicia facilita á empresa
a elaboración de informes personalizados segundo as súas características
e necesidades, sen renunciar a que poidan ser comparables con informes

40 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

Existen varias iniciativas e
ferramentas dispoñibles para
que as empresas de calquera
tamaño poidan realizar os
seus informes de RSE

04. FERRAMENTAS DE RSE PARA AS TIC

doutras organizacións. Permite ademais incorporar os indicadores de desempeño á xestión e identificar as fortalezas e debilidades da RSE dentro
da organización.
Outros organismos estatais, como Forética, publican periodicamente
manuais sobre RSE, como “As 30 regras de ouro da RSE para peme”, que no
seu capítulo 2 sinala as 10 regras básicas para a elaboración da memoria de
sustentabilidade.
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Toda a teoría sobre que é e que non é a RSE é moito máis fácil de asimilar a
través de exemplos reais de empresas que levaron a cabo e consolidaron
estratexias ou accións de RSE na súa organización. Falaremos de RSE orientada a un grupo de interese concreto, ou ao produto, ou ambas. Desta maneira
agrupamos as boas prácticas, para facilitar a compresión, en función do grupo de interese sobre o que está enfocada. Atoparemos as seguintes seccións
que agrupan as boas prácticas:
· RSE e mercado. Neste apartado mostramos iniciativas nas que a actividade que se considera de RSE está ligada coa propia actividade da empresa e/ou cos produtos que pon no mercado.
· RSE e impacto na comunidade. Incluímos accións que teñen un impacto
directo na comunidade local.
· RSE e traballadores e profesionais TIC. Recóllense aquelas boas prácticas
enfocadas ao grupo de interese ‘empregados’ ou o profesionais TIC, aínda
que non haxa vinculación contractual coa empresa.
· RSE, casos integrais. Neste apartado inclúense aquelas accións de RSE
que podemos considerar máis transversais á organización.
As liñas que separan cada grupo son difíciles de definir. Xeralmente, aínda
que a acción de RSE estea enfocada a un único grupo de interese, ten efectos
sobre outros e acábase convertendo en transversal. É por isto que esta clasificación é unicamente para facilitar a lectura do documento, pero non implica
en ningún caso que se estea desatendendo a outros stakeholders.
Cada boa práctica preséntase nun formato ‘ficha’ no que poderemos atopar os
seguintes apartados:
· Resumo das vantaxes que a empresa detectou na implantación da RSE
· Entrevista cun responsable da empresa sobre a boa práctica destacada
· Breve descrición da boa práctica, en propias palabras da empresa
· Beneficios para a sociedade da iniciativa destacada
· Recoñecementos obtidos derivados da súa aposta pola RSE
· Descrición da empresa: historia e indicadores principais
Preséntase, ademais, cada ficha a dobre páxina para que o lector, a un só golpe
de vista, poida coñecer as iniciativas que máis lle interesan.
Ademais destas boas prácticas seleccionadas, recollemos información sobre
as empresas que forman parte do Pacto Tecnolóxico de Galicia, nas que cremos que a súa RSE tivo moito que ver coa súa proxección. Estas agrúpanse no
apartado ‘PACTO TECNOLÓXICO DE GALICIA’.

43 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

O MERCADO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

46 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

47 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

48 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

49 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

50 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

51 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

52 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

53 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

IMPACTO NA COMUNIDADE

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

56 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

57 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

58 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

59 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

60 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

61 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

62 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

63 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

TRABALLADORES E APOIO
AOS PROFESIONAIS TIC

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

66 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

67 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

68 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

69 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

70 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

71 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

CASOS INTEGRAIS

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

74 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

75 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

76 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

77 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

78 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

79 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

PACTO TECNOLÓXICO DE GALICIA

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

82 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

83 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

84 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

85 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

86 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

87 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

88 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

89 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

90 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

91 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

92 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

93 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

94 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

95 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

96 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

97 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

98 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

99 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

100 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

101 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

102 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

103 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

104 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

05. RSE E TIC | CASOS DE ESTUDO

105 | RSE BOAS PRÁCTICAS SECTOR TIC GALEGO

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

06
TENDENCIAS NO SECTOR TIC
E A RSE
-

rse.xunta.es
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O hipersector TIC é un sector estratéxico xa que posúe un alto impacto no
desenvolvemento socioeconómico e cultural. Hoxe en día as tecnoloxías son o
centro da solución aos grandes problemas do planeta, xa que onde hai tecnoloxía, hai máis educación, menos custos sanitarios, menos custos enerxéticos,
máis transparencia e goberno aberto, etc. É o TIC, polo tanto, un sector con
gran potencial de impacto social como se demostrou coa anterior recompilación de boas prácticas.
Doutra banda, a RSE é adaptable e moldeable, e así debe ser; pero non só no
que a axustarse a cada modelo de empresa se refire, senón que vai integrando cada unha das tendencias que se dan no ámbito empresarial. Á marxe
das tendencias xerais e tecnolóxicas vinculadas á innovación, como big data,
cloud computing ou mobilidade, queremos reflectir neste capítulo as tendencias vinculadas a responsabilidade social tanto xerais coma do sector TIC.
Para iso, é importante comezar cunha primeira idea sobre cales son as tendencias da RSE, como disciplina e filosofía que incumbe a calquera organización:
· Tendencia á regularización, no plano nacional e internacional. Mantense
o carácter voluntario esencial da RSE pero favorecerase desde os organismos
públicos a implantación da RSE a través de diferentes fórmulas regulatorias.
· Incidencia na personalización. A RSE de cada empresa deber ser “única e
intransferible”. Durante anos non deixaron de sucederse modelos, ferramentas, normas e estándares en materia de RSE, por iso é importante non perder
de vista a adaptación destes modelos á nosa forma de “facer empresa”. É
dicir, volver á orixe da RSE propia e diferenciada das demais empresas será
unha liña prioritaria nos próximos anos.
· Novas vías de comunicación cos grupos de interese. A actual tendencia
de empregar novas tecnoloxías e redes sociais como medios de comunicación non pasa inadvertida para a RSE. O emprego de novas canles para chegar aos stakeholders non fixo máis ca empezar, polo que ferramentas como
os informes de sustentabilidade en papel terán que evolucionar, irremediablemente, cara a fórmulas máis interactivas e tecnolóxicas.
· Tutela de grandes a pequenas empresas. As grandes empresas exercerán un papel fundamental como mentoras ou titoras de empresas máis
pequenas. Xa empezan a aparecer programas nos que as grandes corporacións difunden a súa RSE entre provedores e colaboradores, esixindo,
nalgúns casos, o cumprimento de requisitos en RSE para formar parte das
súas cadeas de subministración.
· Profesionalización e integración de entidades do terceiro sector.
A globalización e a internacionalización das empresas levaron a que
moitas se sitúen ou produzan en países en vías de desenvolvemento,
non podendo permanecer alleas ás súas realidades. Na medida en que
esta tendencia é imparable, é fundamental que a empresa participe
con entidades expertas nesta materia, abrindo as portas á súa experiencia e coñecemento. Esta cooperación debe darse tamén a nivel
nacional, na medida na que tamén medren as iniciativas de carácter
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local ou comunitario (programas de inclusión de persoas desfavorecidas, integración en contornas protexidas, etc.).
As tendencias descritas resultan xerais para calquera sector, é por iso que, a
continuación, sinalamos as posibles tendencias de RSE propias do sector das
tecnoloxías da información e comunicación:
· Achegar aos grupos de interese. No ámbito xeral das empresas TIC, o
obxectivo é obter unha maior interacción entre os axentes e a implantación de sistemas de xestión máis eficientes e tecnolóxicos. Isto axuda
a xerar plataformas e sistemas a través dos cales as empresas poidan
xestionar de forma interactiva as necesidades, inquietudes e suxestións
dos seus stakeholders.
· Análise do ciclo de vida (ACV) do produto. Entendido desde o ámbito
estritamente ambiental, o ACV é un marco metodolóxico para estimar e
avaliar os impactos ambientais atribuíbles a un produto durante todas as
etapas da súa vida (comeza co seu deseño e desenvolvemento e finaliza coas actividades de reutilización e reciclaxe). Todas as actividades
ou procesos provocan impactos ambientais, consomen recursos, emiten
sustancias ao medio e xeran modificacións ambientais durante a súa vida.
Os principais axentes do sector TIC xa están a traballar en ferramentas e
sistemas para medir e valorar os impactos dos seus servizos e produtos.
· IImplementación da RSE na cadea de valor. Asúmese que o proceso
para a implementación da RSC na cadea de valor dunha empresa está
relacionado con catro factores: a diversidade da citada cadea de valor, o
nivel de ambición para lograr certos resultados, a complexidade da cadea
e o poder da compañía na cadea. A atención á produción deslocalizada en
países en vías de desenvolvemento e a estreita vixilancia do cumprimento
dos dereitos humanos constitúen o punto máis vulnerable da cadea de
valor. Como ocorre co ciclo de vida, son as grandes empresas as que iniciaron esta tendencia que se irá consolidando entre o resto de entidades do
sector. Propóñense varias fases para a implementación da responsabilidade social na cadea de valor: identificar a cadea de valor, analizar os riscos,
desenvolver unha política de RSE en función do analizado, desenvolver e
aplicar sistemas e/ou ferramentas para o seguimento e asegurar a implementación e mellora continua. Coa consolidación destes pasos, a empresa
pode optar pola comunicación (interna e externa) do proceso.
· Crecemento rápido de empresas TIC responsables. Son varios os factores que fan pensar que as empresas do sector TIC son maiores implementadoras da responsabilidade social que entidades pertencentes a outros
sectores. Por unha banda, e debido á súa propia natureza, trátase de
empresas novas, dirixidas por xente nova e nas que o persoal é de relativa
curta idade. En contraste con empresas de sectores máis tradicionais, as
empresas TIC están habituadas ao cambio continuo e a súa capacidade
de adaptación é maior (por regra xeral) có doutras organizacións. Doutra
banda, o propio avance da RSE como disciplina que xa se estudou no ámbito académico fai que moitas destas empresas houbesen nacido co sinal
da responsabilidade social. Igualmente, cabe destacar que moitos dos
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beneficios da responsabilidade social no ámbito dos recursos humanos,
danse de forma natural nas empresas TIC. Falamos de factores como a
globalización, deslocalización de postos de traballo, resultados orientados
a obxectivos ou a flexibilidade laboral..
· Internet das cousas. O concepto de computación ubicua (pervasive computing), tamén denominada como a “internet das cousas”, provén dunha
visión na cal non só os computadores estarán conectados a Internet
senón que absolutamente todos os dispositivos cos que interactuamos
na nosa vida (televisores, neveiras, roupa, latas de comida, etc.) estarán,
dunha forma ou outra, interconectados e teñen a capacidade de intercambiar datos cos obxectos da súa contorna. Aínda que hoxe en día xa
é unha realidade, a tendencia, en relación á responsabilidade social, vai
encamiñada a desenvolver e perfeccionar sistemas que garantan aspectos tan importantes como a protección á infancia e mocidade, protección
de datos e intimidade da persoa e sistemas de pagamento seguros.
· Desenvolvemento de aplicacións “responsables”. Cada vez son máis
as apps que a sociedade demanda e sobre as que as empresas traballan.
Destacan aquelas relacionadas co fomento e información do consumo
responsable, a trazabilidade do produto ou as destinadas a facilitar a vida
aos axentes vulnerables da sociedade: atención ás persoas, educación,
sanidade e servizos sociais, servizos a persoas maiores e persoas con
capacidades diferentes, etc.
· Fomento da transparencia a través de open data. AA través de servizos
e ferramentas que promovan o uso de open data, as TIC axudarán a mellorar a transparencia da administración e outras organizacións.
· Relación TIC e cooperación. Como xa apuntabamos, a relación entre
empresa e Terceiro Sector é unha tendencia clara da RSE. En relación
á empresa TIC, un informe realizado en 2011 por ONGAWA (Enxeñería
para o Desenvolvemento Humano) e EHAS (Ligazón Hispana Americano
de Saúde) concluía que as ONGD recorren ás TIC nun número limitado de
proxectos de desenvolvemento. A explicación que achegan as propias
ONGD a este dato baséase na falta de coñecemento sobre as posibilidades destas tecnoloxías, e na escaseza de recursos para explorar novas
aplicacións. Por isto, e a pesar de que nos últimos anos se rexistrou
un maior número de colaboracións neste sentido, seguirá sendo unha
tendencia á alza posto que a presenza das TIC, nos proxectos españois de
cooperación, é aínda limitada.
Como vimos, as tendencias en RSC do sector TIC van nunha dobre vía: por
unha banda, a súa propia responsabilidade social pero, sobre todo, como
facilitadores de responsabilidade social para outras empresas ou proxectos.
En definitiva, podemos resaltar unha tendencia xeral de axudar as empresas
para desenvolver solucións que respondan os requisitos e as expectativas
dos seus grupos de interese, a través de produtos e servizos diferenciados
e modelos innovadores de negocio que contribúan a mellorar as relacións,
xerando, ademais, novas oportunidades de negocio.
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Desta forma, “o sector TIC débese mostrar ante o resto de sectores como un
referente en innovación e no aproveitamento dos beneficios derivados da
utilización das green TIC. Para iso é necesario que aposte firme e continuadamente pola investigación e o desenvolvemento de solucións que melloren
a eficiencia enerxética dos compoñentes, sistemas e aplicacións TIC, dando
lugar a innovacións tecnolóxicas tales como a virtualización, o cloud computing, etc. que tamén poderán ser aplicadas noutros sectores para optimizar a
configuración dos seus sistemas de información” (informe “Situación e retos
das Green TIC en España”, 2012).
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ANEXO I: TÁBOA DE BOAS PRÁCTICAS

NOME EMPRESA

BOA PRÁCTICA

RSE
BOAS PRÁCTICAS
SECTOR TIC GALEGO

CLASIFICACIÓN

A navalla suíza

Mellora da formación de profesionais

Traballadores e profesionais

Abertal

O galego e o patrimonio fotográfico

Impacto na comunidade

Altia

Transparencia e xestión integral da RSE

Pacto tecnolóxico

Bahía Software

Tecnoloxía para transformar a sociedade

Casos integrais

Balidea

Proxectos TIC de impacto na comunidade

Impacto na comunidade

Coremain

Aposta por un estilo de vida saudable

Pacto tecnolóxico

Edisa

Promover a transparencia co terceiro sector

Impacto na comunidade

Ednon

Integración da RSE na estratexia de negocio

Casos integrais

Egatel

Copromiso coa sostibilidade

O mercado

Emetel

Achegamento Universidade-empresa

Traballadores e profesionais

everis

RSE coa sociedade, as persoas e experiencias

Pacto tecnolóxico

Fundación telefónica

Emprendemento social

Pacto tecnolóxico

Fundación vodafone

Tecnoloxía aplicada á integración

Pacto tecnolóxico

hP

Impacto positivo na comunidade

Pacto tecnolóxico

iCarto

3 niveis de impacto na sociedade

Impacto na comunidade

Iecisa

Modelo baseado en principios éticos

Pacto tecnolóxico

Igalia

Modelo empresa horizontal

Traballadores e profesionais

Imatia Innovation

Desenvolvo aplicacións para o terceiro sector

O mercado

Imaxdi

Mellora da saúde e a sociedade

O mercado

Indra

Tecnoloxías accesibles

Pacto tecnolóxico

Instra Ingenieros

Implantación da RSE a través dun programa de tutela

Casos integrais

R

Responsabilidade da actividade

Pacto tecnolóxico

Satec

Acompañamento para a empleabilidade

Pacto tecnolóxico

Tecnocom

Apoio á integración na empresa

Pacto tecnolóxico

Televes

Auditoría clasificación de provedores

Pacto tecnolóxico

Wireless Galicia

I+D tecnolóxica para unha vida saudable

O mercado
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TÍTULO DO DOCUMENTO
Measuring the Relationship between ICT and the Environment
Towards Green ICT Strategies: Assessing Polices and Programmes on ICT and the Environment
GREENTIC: Eficiencia Energética y Sostenibilidad en el entorno empresarial
Toolkit on environmental sustainability for the ICT sector
A Sociedade da Información nas empresas TIC de Galicia
Enquisa ás Empresas TIC sobre a Sociedad da Información en Galicia
Estudio de Análisis Estratégico en Asturias
Informe sobre el uso de las TIC en proyectos de cooperación al desarrollo por parte de las ONGD,
y sobre universidades que oferten formación en TIC para el desarrollo
Situación y retos de las Green TIC en España
Cuaderno Red de Cátedras Telefónica
Las TIC en el sector de la salud
TIC y salud
TIC, desarrollo y negocios inclusivos
Aplicaciones para móviles
TIC y RSC I: Impactos de las TIC desde una perspectiva de RSC: aspectos clave para la gestión
responsable de las TIC
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