FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
UDC

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2019-2020
ELECCIÓN FEBREIRO 2020
Referencia do TFG ou da liña: 76
Grao: Ciencias Empresariais
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Aplicación de Técnicas Estatísticas
Titor/a ou equipo docente: Martínez Filgueira, Xosé Ml.;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Combinaranse diferentes técnicas de obtención de información a partir de datos.
Principalmente técnicas básicas que actuaran de complementos para algunha técnica máis
completa, na que estará centrada a análise a realizar
Resultados da aprendizaxe:
‐ Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
‐ Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
‐ Ler e comunicarse no ámbito profesional nun nivel básico en máis dun idioma, en especial en
inglés
‐ Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos
técnicos.
‐ Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
‐ Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico
no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Breve descrición metodolóxica:
Combinaranse diferentes técnicas de Estatística ou Econometría para obter información a
partir de datos, e a partir delas realizar análises en areas relacionadas coa titulación.
Programa de traballo:
Ao inicio realizarase unha reunión para facer a proposta de tema e o establecemento das
pautas para a elaboración do traballo.
Realizarase outra reunión na que se vai introducir o método que se aplicará, e o software
necesario. En caso de necesidade esta reunión poderá separarse en dúas.
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Posteriormente realizaranse un mínimo de unha titoria ao mes para informar da evolución do
traballo e resolver dúbidas.
Palabras chave: Estatística, Métodos Estatísticos
Recomendacións: Recomendacións: É moi importante que as persoas que sigan esta liña de
traballo teñan unha boa preparación nas materias cuantitativas da súa titulación, asi como
capacidade para manexar (ou aprender a manexar)o software apropiado para a realización dos
cálculos (paquetes estatísticos,
preferentemente R)
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 78
Grao: Ciencias Empresariais
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise da internacionalización das ramas produtivas
españolas.
Titor/a ou equipo docente: Núñez Gamallo, Ramón;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Breve estudo sectorial para a delimitación das ramas produtivas obxecto do estudo e posterior
emprego dos indicadores simples e máis habituais empregados no estudo dos fluxos
comerciais, dos fluxos de investimento directo internacional e das políticas comerciais, tamén
se introducirá á utilización das bases de datos necesarias.
Resultados da aprendizaxe:
Ó final do proceso, o alumno estará en condicións de realizar unha primeira avaliación dos
fluxos comerciais e da política comercial que incide sobre o comportamento de calquer rama
produtiva da economía española. Asemade, estará en condicións de introducirse no estudo
máis profundo dos fluxos comerciais e de investimento internacionais.
Breve descrición metodolóxica:
Análise da composición xeográfica do comercio, emprego das medidas da vantaxe
comparativa revelada, comercio intra ‐ industrial, composición tecnolóxica e intensidade
factorial. Análise dos fluxos de investimento directo sectoriais. Análise das políticas comerciais.
Programa de traballo:
Introdución ás ferramentas de análise sectorial, do comercio internacional e das relativas á
política comercial. Manexo das bases de datos correspondentes. Redacción do proxecto do
traballo. Revisión do proxecto de traballo. Redacción definitiva do traballo. Presentación e
defensa do mesmo.
Palabras chave: Comercio internacional, comercio intraindustrial, avantaxes comparativas
reveladas, aranceis, barreiras non arancelarias, investimento directo, economía sectorial,
internacionalización empresarial.
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Recomendacións: Economía mundial e española, macroeconomía, política económica,
economía internacional, microeconomía, economía sectorial.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 84
Grao: Ciencias Empresariais
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Poder de mercado e competencia: análise nun contexto
sectorial
Titor/a ou equipo docente: Isabel Novo Corti; Elena Sánchez de Paz
Xose Picatoste Novo
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
O modo de competir entre as empresas está moi relacionado coa estrutura de mercado no que
desenvolven a súa actividade. As diferentes industrias precisan de estratexias diferentes para
acadar o éxito non só en termos de beneficios, senón tamén dende a perspectiva do
posicionamento no mercado. E preciso un detallado estudo da organización dos produtores
nos diferentes mercados mediante unha análise a nivel industria e das posibles accións
empresariais, e dicir, das propostas estratéxico-empresariais que se fundamentan na análise
da firma e as súas características. A estrutura do mercado é un elemento fundamental para
comprender e interpretar a situación.
Esta análise está baseada na Nova Organización Industrial no contexto do debate longamente
considerado entre dous posturas: a) O Enfoque da Eficiencia, segundo o cal a estrutura do
mercado modifícase debido a unha conduta empresarial que está guiada pola eficiencia. Para
xustificar este argumento recórrese á minimización dos costes de produción y de transacción
(as repercusións sobre a estrutura del sector son asumidas, pero dende unha óptica
puramente mecanicista, supoñendo unha conduta de adaptación pasiva por parte das
empresas) e b) O enfoque do Comportamento Estratéxico, que centra o seu punto de
referencia en los axentes como activos, mediante toma de decisións que, alén de procurar a
adaptación da empresa as condiciones de supervivencia no entorno do seu sector, tratan
deliberadamente de influír no mesmo, mediante comportamentos estratéxicos que poidan
derivar nunha modificación da estrutura do sector, coa finalidade de lograr una imperfección
relativa que lles permita certo poder de mercado y lograr beneficios extraordinarios. En ambos
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casos recoñécense os efectos que a conducta das empresas pode ter sobre a estrutura do
mercado y viceversa.
Resultados da aprendizaxe:
Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos
en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
Aportar racionalidade á análise e á descrición de calquera aspecto da realidade económica.
Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos
técnicos.
Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os
obxectivos.
Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional,
nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional.
Integrarse na xestión empresarial.
Breve descrición metodolóxica:
O elemento básico da análise e avaliación do mercado é o paradigma coñecido como
Estrutura-Comportamento-Resultados (E-C-R), empregado para investigar as relacións entre a
estrutura industrial e os resultados obtidos polo sub-sector correspondente.
Segundo o paradigma E-C-R, débese comezar polo estudo das variables que conforman a
estrutura do mercado: número de compradores e vendedores, grao de diferenciación do
produto, barreiras de entrada, tecnoloxía empregada e grao de integración vertical. Estas
características estruturais obrigan ás empresas presentes nun determinado sector a mostrar
un comportamento competitivo específico que en última instancia afecta a súa taxa de
beneficio.
O estudo de cada sector deberá, por tanto, identificar axeitadamente a situación e as variables
relevantes no contexto da Análise Económica. Por outra banda, a aplicación práctica destes
análises a un sector concreto precisará de técnicas cuantitativas que permitan tratar os datos
relativos á cada sector, de cara a detallar a situación concreta.
Programa de traballo:
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Período de desenvolvemento: catro meses
Réxime de reunións: semanais
Programa de traballo:
1.

Identificar o sector e a empresa obxecto de estudio (fase inicial)

2.

Procura de fontes bibliográficas (3 semanas)

3.

Procura de fontes estatísticas (3 semanas)

4.

Análise do mercado: poder de mercado e nivel de concentración (2 semanas)

5.

Análise da competencia: estratexia empresarial (2 semanas)

6.

Análise da empresa elixida: caso de estudio (3 semanas)

7.

Resultados e Conclusións (2 semanas)

8.

Formato do traballo e outros aspectos formais (1 semana)

Palabras chave: Competencia, Mercados, Análise sectorial-industrial
Recomendacións: Principios de Microeconomía, Principios de Macroeconomía
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 87
Grao: Ciencias Empresariais
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Métodos cuantitativos para a Economía e a Empresa
Título do TFG ou da liña de TFGs: Finanzas cuantitativas
Titor/a ou equipo docente: José Germán López Salas;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Neste traballo fin de grao farase primeiramente o estudo dalgún instrumento derivado
financeiro básico. Posteriormente analizaranse métodos de valoración da opción estudada.
Para rematar, implementaranse ditos procedementos nalgunha ferramenta informática.
Resultados da aprendizaxe:
A3: Achegar racionalidade á análise e á descrición de calquera aspecto da realidade
económica.
A7: Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8: Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións
teóricas ou formais acerca de como funciona a economía.
A10: Empregar habitualmente a tecnoloxía da información e das comunicacións en todo o seu
desempeño profesional.
A12: Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de
instrumentos técnicos.
B8: Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicas
relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os
resultados aos que conduce.
C6: Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver
os problemas que deben afrontar.
C8: Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento
tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Breve descrición metodolóxica:
Revisión da literatura.
Oferta de TGFs curso 2019/2020
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Modelización económica.
Simulación.
Valoración práctica.
Programa de traballo:

Reunión inicial para expor o tema e proporcionar a bibliografía básica.
Reunións periódicas para realizar o seguimento do traballo.
Titorías concertadas a iniciativa do estudante, para resolver posibles dificultades ou aclarar
dúbidas.
Palabras chave: Finanzas cuantitativas
Recomendacións: Matemáticas I e II, Estatística I e II
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 92
Grao: Ciencias Empresariais
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade
Título do TFG ou da liña de TFGs: O sistema de información contable e financeira nunha PEME.
Analise e implantación do mesmo.
Titor/a ou equipo docente: Álvarez Domínguez, América; Aguiar Maragoto, Fernando J.;
Gómez Rodríguez, Mariluz; Martínez Fernández, Paulino
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Automatización de tarefas contables con ferramentas TIC. Cadro de contas persoalizado. Cadro
de mando e información de xestión.
Resultados da aprendizaxe:
CB3, CB4, CG2, CG3, CG8, CG9, CT3, CT8, CE10, CE20, CE24
Breve descrición metodolóxica:
Véxase este enlace: http://udc.fernandoaguiar.es/carpeta-tfg/tfg/
Programa de traballo:
Véxase este enlace: http://udc.fernandoaguiar.es/carpeta-tfg/tfg/
Palabras chave: Contabilidade, PEME, TIC, Información de xestión
Recomendacións: Destreza no manexo de TIC, en especial, a folla electrónica Excel.
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 96
Grao: Ciencias Empresariais
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade
Título do TFG ou da liña de TFGs: Implantación dunha tenda de venta online.
Titor/a ou equipo docente: Fernández Rodríguez, Mayte; Aguiar Maragoto, Fernando J. ; Vara
Arribas, Ricardo; Antonio García Lorenzo
Número de TFGs ofertados: 7
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
O traballo consiste na posta en marcha dunha tenda online no entorno WordPress e
WooCommerce, tras o analise da competencia.
Resultados da aprendizaxe:
CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CT5, CT6, CT8, CE1, CE3, CE5, CE20
Breve descrición metodolóxica:
Véxase este enlace: http://udc.fernandoaguiar.es/carpeta-tfg/tfg/
Programa de traballo:
Véxase este enlace: http://udc.fernandoaguiar.es/carpeta-tfg/tfg/
Palabras chave: eCommerce, PEME, TIC
Recomendacións: Destreza no manexo de TIC, en especial, Excel e Word
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 98
Grao: Ciencias Empresariais
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise da información financeira obrigatoria reportada por
unha empresa.
Titor/a ou equipo docente: Ruiz Lamas, Fernando;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Realización dun traballo de Análise formal, patrimonial, económico e financeiro das contas
anuais individuais e outros documentos de información duna empresa ou consolidadas dun
grupo de empresas (caso real), co obxectivo de poñer en práctica os coñecementos adquiridos
para interpretar a información financeira obrigatoria das empresas e os grupos de empresas
consonte a normativa da Unión Europea.
Resultados da aprendizaxe:
Código Competencia
A6 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A12 Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da
comunidade autónoma.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver
os problemas cos que deben enfrontarse.
Breve descrición metodolóxica:
O titor propondrá o nome da empresa ou grupo de empresas a analizar, de forma que sexa
distinta para cada traballo.
Se subministrará aos alumnos a forma de acceder á información a analizar e un índice cos
items que deberá conter como mínimo o traballo.
Se subministrará bibliografía básica relacionada coa metodoloxía de análise a empregar.
Trátase, por tanto, da aplicación do método do caso, a discutir entre o titor e o alumno.
Oferta de TGFs curso 2019/2020
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traballo divídese en 4 partes: análise formal, patrimonial, económica e financeira.

Ao inicio de cada parte, o titor reunirase cos alumnos para explicar a súa estructura e contido.
Ao remate de cada parte os alumnos farán una presentación oral da mesma.
Programa de traballo:
Horas ECTS
Análisis formal 100 4
Análisis patrimonial 50 2
Análisis económico 70 2,8
Análisis financiero 80 3,2
Total: 300 12
Ao inicio de cada parte, o profesor titorizará ao alumno sobre a estructura e contido mínimo
da análise.
Ao remate de cada parte o alumno realizará unha presentación oral do traballo realizado.
Palabras chave: contas anuais, análise de estados financeiros, Plan Xeral de Contabilidade
Recomendacións: Materias obrigatorias ou optativas de Economía Financeira e Contabilidade.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 100
Grao: Ciencias Empresariais
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade
Título do TFG ou da liña de TFGs: Las Normas de Valoración en el Plan General de Contabilidad
Titor/a ou equipo docente: SALVADOR MONTIEL MARIA DOLORES;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Se analizarán una o varias normas de valoración recogidas en el Plan General de Contabilidad y
se realizará una comparación con otras normativas
Resultados da aprendizaxe:
-Identificar fuentes de información económica relevante y su contenido
-Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de
instrumentos técnicos
-Expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita
-Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver
problemas
-Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida
Breve descrición metodolóxica:
Revisión de la literatura sobre el tema. Recopilación y análisis de la información. Conclusiones.
Redacción del trabajo para su defensa
Programa de traballo:
-Actividad formativa presencial. Reuniones del alumno con el tutor al menos una vez cada dos
semanas para plantear objetivos, analizar el desarrollo y conclusiones del trabajo y visto bueno
para su defensa
-Trabajo independiente del alumno
-Defensa del trabajo
Palabras chave: Plan General de Contabilidad, Normas de Valoración
Recomendacións: Tener superadas las siguientes materias del Grado en Ciencias
Empresariales:
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Páxina 87

FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
UDC

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2019-2020
ELECCIÓN FEBREIRO 2020

-Contabilidad I

-Contabilidad II
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 101
Grao: Ciencias Empresariais
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Organización de Empresas
Título do TFG ou da liña de TFGs: Tecnologías de la información y comunicación y gestión del
conocimiento
Titor/a ou equipo docente: María Teresa García Álvarez;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
El objetivo de esta línea de investigación es que el alumno profundice en el estudio conjunto
de las tecnologías de la información y comunicación y la gestión del conocimiento. Ambos
conceptos son claves en el actual entorno empresarial y deben ser gestionados de manera
adecuada por las organizaciones para la obtención de ventajas competitivas sostenibles.
Resultados da aprendizaxe:
EMPRESARIALES
A5. Comprender la tecnología nueva y existente así como su impacto para nuevos/futuros
mercados.
A 16. Identificar aspectos relacionados y comprender su impacto en la organización
empresarial.
C1

Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales

de la comunidad autónoma.
C6

Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para

resolver los problemas con los que debe enfrentarse
C8

Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo

tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
Breve descrición metodolóxica:
El alumno tendrá que realizar una revisión exhaustiva de la literatura económica sobre los
conceptos de las tecnologías de la información y comunicación y gestión del conocimiento.
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A continuación, el alumno analizará tales conceptos en un determinado sector y, mediante el
estudio del caso, tendrá que realizar un análisis crítico de la situación de una determinada
empresa en tal sector.
Programa de traballo:
Se establecerá una reunión inicial donde se indicará cómo se debe realizar el marco teórico y
empírico del trabajo. Asimismo, en dicha reunión, se fijarán los plazos de entrega de las
distintas partes del TFG (que serán de carácter mensual y obligatorias).
Palabras chave: Tecnologías de la información y comunicación, gestión del conocimiento,
estudio del caso
Recomendacións: Materias del área de Organización de Empresas, tales como Economía de la
Empresa: Dirección y Organización, Diseño Organizativo, Análisis Económico de las
Organizaciones,..
É posible facer o TFG en inglés? Non
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