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Descrición
O proceso acelerado de globalización do sistema económico mundial está a orixinar importantes
xeral
consecuencias para a actividade das empresas, que vense obrigadas, cada vez máis, a actuar nos mercados
internacionais. Por iso, é preciso estudar e coñecer os factores que conducen á globalización dos negocios e,
sobre todo, as estratexias máis adecuadas para facer fronte a esta nova realidade. Entender e elixir a
estratexia de entrada nos mercados exteriores, coñecer a localización das actividades da cadea de valor,
comprender as estratexias de comercialización dos produtos ou servizos e analizar a xestión da distancia
cultural entre países, son algúns dos obxectivos desta materia.
Competencias
Código
CG1 Capacidade de análise e síntese
CG2 Pensamento crítico e autocrítico
CG5 Habilidades de comunicación oral e escrita
CG8 Comunicarse con ﬂuidez no seu entorno, incluíndo competencias interpersoais de escoita activa, negociación,
persuasión e presentación
CG9 Capacidade de actuación eﬁcaz dentro dun equipo de traballo
CG10 Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de empresas e mercados
CG11 Redactar proxectos de xestión global ou de áreas funcionais da empresa
CG13 Capacidade de aprendizaxe e traballo autónomo
CG14 Capacidade de aplicar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos nun contexto académico especializado
CE1 Posuír e comprender coñecementos sobre as interrelacións existentes entre os distintos subsistemas que conforman
o sistema empresarial
CE3 Posuír e comprender coñecementos sobre os aspectos internos, funcións e procesos das organizacións incluíndo a
súa natureza, estrutura, goberno, operativa e dirección.
CE5 Posuír e comprender coñecementos sobre a relación entre a empresa e o seu entorno avaliando a súa repercusión na
estratexia, comportamento, xestión e sustentabilidade empresarial
CE11 Tomar decisións estratéxicas utilizando diferentes tipos de modelos empresariais
CE12 Solucionar de maneira eﬁcaz problemas e tomar decisións utilizando métodos cuantitativos e cualitativos apropiados,
incluíndo entre eles a identiﬁcación, formulación e solución dos problemas empresariais
CE13 Mobilidade e adaptabilidade a entornos e situacións diferentes
CT1 Xestión persoal efectiva en termos de tempo, planiﬁcación e comportamento, motivación e iniciativa tanto individual
como empresarial
CT2 Capacidade de lideranza, incluíndo empatía co resto de persoas
CT3 Responsabilidade e capacidade para asumir compromisos
CT4 Compromiso ético no traballo
Páxina 1 de 5

CT5

Motivación pola calidade e mellora continua

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Interpretar as principais teorías do comercio internacional, desde as paradigmas clásicos ata os
CG1
CE5
CT1
enfoques que tratan de explicar os ﬂuxos do comercio internacional a partir das actividades que CG13
CT5
realizan as empresas.
Distinguir as principais causas da aceleración internacionalizadora das empresas iniciada no século CG1
CE1
CT1
XX.
CG2
CE3
CT5
CG13
CE5
Identiﬁcar algunhas da estrutura organizativas máis frecuentes no terreo dos negocios
CG1
CE3
CT1
internacionais.
CG13
CT5
Distinguir os factores relevantes que afectan á estratexia competitiva das empresas nos mercados CG1
CE1
CT1
internacionais.
CG2
CE3
CT5
CG13
CE5
CE11
Avaliar as distintas alternativas de entrada nos mercados exteriores: exportacións, acordos de
CG1
CE5
CT1
cooperación e investimento directo.
CG10
CE11
CT5
Sintetizar as peculiaridades especíﬁcas a ter en conta na dirección estratéxica dunha empresa
CG1
CE1
CT1
multinacional.
CG10
CE3
CT5
CG13
CE5
Demostrar o manexo dos conceptos teóricos adecuados para resolver e interpretar determinados CG1
CE1
CT1
problemas relacionados coa dirección de empresas internacionalizadas.
CG5
CE3
CT2
CG8
CE5
CT3
CG9
CE11
CT4
CG10
CE12
CT5
CG11
CE13
CG13
CG14
Contidos
Tema
TEMA 1:TEORÍA DO COMERCIO INTERNACIONAL
TEMA 2: XENÉSIS DA ACELERACIÓN
INTERNACIONAL
TEMA 3: O PROCESO BÁSICO DE
INTERNACIONALIZACIÓN
TEMA 4: O PROCESO DE EXPORTACIÓN
TEMA 5: EXPORTACIÓNS:PRODUCTIVIDADE
EMPRESARIAL VESUS PRODUCTIVIDADE
NACIONAL
TEMA 6: SUBCONTRATACIÓN
TEMA 7: ALIANZAS ESTRATÉXICAS
TEMA 8: ESTRATEXIAS BÁSICAS DE
MULTINACIONALIZACIÓN
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
1
1
0
Flipped Learning
20
20
0
Estudo de casos
22.5
15
37.5
Traballo tutelado
4
15
19
Exame de preguntas obxectivas
1.5
50
51.5
Presentación
1
20
21
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasActividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia.
Flipped Learning
Algunhas actividades de aprendizaxe realizaranse fora da aula, e coa presenza do docente se
facilitará e potenciará outros procesos de adquisición e practica de coñecementos.
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Estudo de casos

Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. Realizarase durante as clases dos grupos medianos.
O/A estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Realizarase durante as clases dos grupos pequenos.

Traballo tutelado

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Flipped Learning Atención das consultas do alumnado relacionadas cos aspectos teóricos explicados na aula.
Desenvolverase de forma presencial (directamente na aula e en horario de titorías). Tamén poderá
realizarse por medios telemáticos (correo electrónico, despacho virtual, videoconferencia, ...), baixo a
modalidade de concertación previa.
Traballo tutelado Atención das consultas do alumnado relacionadas co traballo a realizar nos grupos pequenos.
Desenvolverase de forma presencial (directamente na aula e en horario de titorías). Tamén poderá
realizarse por medios telemáticos (correo electrónico, despacho virtual, videoconferencia, ...), baixo a
modalidade de concertación previa.
Estudo de casos Atención das consultas do alumnado relacionadas cos casos a resolver nos grupos medianos.
Desenvolverase de forma presencial (directamente na aula e en horario de titorías). Tamén poderá
realizarse por medios telemáticos (correo electrónico, despacho virtual, videoconferencia, ...), baixo a
modalidade de concertación previa.
Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Estudo de casos

Entregas dos casos estudados e resoltos nas sesións dos grupos
medianos.

40

Exame de preguntas
obxectivas

Exame tipo test dos contidos desenvolvidos mediante Flipped
Learning nas sesións teóricas.

45

Presentación

Exposición por parte do alumnado ante o docente e os seus
compañeiros dos resultados do traballo tutelado.

15

Competencias
Avaliadas
CG1
CE5
CT1
CG2
CE12 CT2
CG5
CE13 CT3
CG8
CT4
CG9
CT5
CG14
CG1
CE1
CT1
CG2
CE3
CT5
CG10 CE5
CG13 CE11
CG1
CE11 CT1
CG2
CE12 CT2
CG5
CE13 CT3
CG8
CT4
CG9
CT5
CG10
CG11
CG13
CG14

Outros comentarios sobre a Avaliación
Primeira oportunidade: o conxunto de criterios de avaliación arriba exposto constitúe o sistema de avaliación continua
na primeira oportunidade. É necesario alcanzar un mínimo de 3.5 (sobre 10) en cada proba para poder compensala e
superar a materia.
Poderá valorarse adicionalmente calquera contribución realizada polos alumnos nas sesións presenciais.
Considerarase que todo alumno que realice polo menos unha das probas programadas optou pola avaliación continua, non
podendo renunciar á mesma.
O alumno que non siga o procedemento de avaliación continua deberá realizar un exame ﬁnal, con parte teórica e
parte práctica, que suporá o 100% da nota. A parte teórica consistirá nun exame de preguntas obxectivas (tipo test) e a
parte práctica na resolución de casos e/ou preguntas prácticas. É necesario alcanzar un mínimo de 3.5 (sobre 10) en cada
parte para poder compensala e superar a materia. Mediante este exame, avaliaranse todas as competencias da materia.
Segunda oportunidade: os alumnos que non superen a materia na primeira oportunidade, teñen dúas opcións:
- Realizar un exame con parte teórica e parte práctica, que suporá o 100% da nota. A parte teórica consistirá nun exame de
preguntas obxectivas (tipo test) e a parte práctica na resolución de casos e/ou preguntas prácticas. É necesario alcanzar un
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mínimo de 3.5 (sobre 10) en cada parte para poder compensala e superar a materia. Mediante este exame, avaliaranse
todas as competencias da materia.
- Conservar a nota obtida na Presentación (15%) e no Estudo de casos (40%), sempre que sexan superiores a 3.5 (sobre 10),
e realizar únicamente o Exame de preguntas obxectivas (45%). É necesario alcanzar un mínimo de 3.5 (sobre 10) nesta
proba para poder compensala e superar a materia.
Se en calquera das dúas oportunidades non se aproba a materia por non alcanzar o mínimo nalgunha proba ou parte, e
a puntuación total é igual ou superior a 4.5 (sobre 10), a cualiﬁcación en actas será 4.5 (sobre 10).
A concreción das actividades a realizar dependerá en gran medida do número de alumnos, medios para traballar en
grupo, etc.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas
de avaliación aprobado pola Xunta de Centro para o curso 2021-2022. En caso de disparidade ou conﬂito entre as datas dos
exames prevalecerán as sinaladas na páxina web da facultade.
As diferenzas no método de avaliación que utilizan os centros da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo e
a Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense obedecen á necesaria adaptación dos idénticos resultados de
aprendizaxe propostos e competencias á diferente organización de clases docentes empregada por ambos os centros.
IMPORTANTE: é obrigación dos alumnos coñecer e seguir as instruccións relativas as distintas probas de avaliación, tanto as
contidas na Guía docente ou calqueira outro documento de organización da materia que o profesor poña a súa disposición,
como as que se lle fagan chegar puntualmente a través das canles habituais (correo electrónico e/ou Moovi).

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Guisado Tato, M., Internacionalización de la empresa: estrategias de entrada en los mercados extranjeros,
Pirámide, D.L, 2002
Guisado Tato, M., Estrategias de multinacionalización y políticas de empresa, Pirámide, D.L, 2003
Bibliografía Complementaria
Griﬃn, R.W., Pustay, M.W., International business : a managerial perspective, 8ª edición, Pearson, 2015
Fatehi, K., Choi, J., International Business Management : Succeeding in a Culturally Diverse World, 2ª edición,
Springer International Publishing, 2019
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Empresa: Fundamentos de administración/O04G020V01102
Empresa: Xestión de empresas/O04G020V01203
Dirección estratéxica/O04G020V01503
Teoría da organización/O04G020V01505
Outros comentarios
Esta guía docente anticipa as liñas de actuación que se deben levar a cabo co alumno na materia e concíbese de forma
ﬂexible. En consecuencia, pode requirir reaxustes ao longo do curso académico promovidos pola dinámica da clase e do
grupo de destinatarios real ou pola relevancia das situacións que puidesen xurdir. Así mesmo, aportarase ao alumnado a
información e pautas concretas que sexan necesarias en cada momento do proceso formativo.
A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá aos alumnos da súa responsabilidade neste aspecto.
Na avaliación terase en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas, senón tamén a súa corrección
lingüística.
É responsabilidade dos alumnos consultar os materiais dispoñibles na plataforma de teledocencia Moovi (novidades,
documentos, cualiﬁcacións) e estar ao tanto dos avisos e das datas de realización das diferentes probas.
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
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non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Se, debido á situación excepcional, non se pode impartir a docencia dun modo presencial, impartirase de forma virtual
mediante Campus Remoto co reforzo, se é necesario, da plataforma de teledocencia Moovi, garantindo sempre a
accesibilidade do alumnado aos contidos docentes. Manteranse as metodoloxías docentes previstas, pero adaptándoas ao
novo escenario virtual.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Se, debido á situación excepcional, non se poden facer as probas de avaliación dun modo presencial, as devanditas probas,
tanto os exames (de avaliación continua e non continua) como o resto de probas (estudo de casos e presentacións), faranse
de forma virtual, mediante Campus Remoto co reforzo, se é necesario, da plataforma de teledocencia Moovi. Nese caso a
proba Exame de preguntas obxectivas (45%) non será necesariamente de tipo test ou podería facerse de preguntas de
desenvolvemento. Poderá valorarse, adicionalmente, calquera contribución realizada polo alumnado nas sesións virtuais.
Recoméndase asistir ás sesións de clases virtuais que programen os profesores da materia e consultar en titorías as dúbidas
que xurdan, para o que hai que contactar polo correo electrónico co profesor correspondente. As sesións de titorización
realizaranse por medios telemáticos (correo electrónico, despacho virtual, videoconferencia, etc.) baixo a modalidade de
concertación previa. Tamén é moi aconsellable que os alumnos que teñan problemas de conectividade llo comuniquen ao
coordinador da materia.
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