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1. Introdución
Deseñouse esta ferramenta co obxectivo de facilitar ás pemes a análise da súa madurez
e grao de exposición ao Brexit e, ao mesmo tempo, contribuirá a sentar as bases para a
elaboración dun Plan de continxencia individual, imprescindible para mitigar os riscos
derivados deste fenómeno.
A ferramenta de autodiagnóstico fomenta a planificación e preparación das empresas
fronte aos potenciais impactos e retos do Brexit. O modelo de madurez e exposición
sobre o que se basea a avaliación da ferramenta, avalía á empresa en cinco dimensións
crave:
 Estratexia e modelo de negocio.
 Fiscalidade e Aduanas.
 Marco Legal e Regulador.
 Organización e Persoas.
 Marco Financeiro.

Con este modelo, preténdese ofrecer unha visión integral dos potenciais impactos do
Brexit na empresa, así como os retos aos que se enfronta.
A ferramenta ofrece unha avaliación completa da madurez e exposición da súa empresa
fronte aos riscos e impactos do Brexit, e proporciónalle recomendacións específicas
sobre cuestións crave.
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O presente informe constitúe o resultado das respostas ofrecidas no cuestionario, e
permitiralle comprobar o nivel de madurez e exposición ao Brexit da súa organización
en comparación con empresas da súa mesmo sector ou tamaño.
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2. Acceso á ferramenta
A ferramenta é accesible desde os navegadores da internet máis habituais como
Chrome, Firefox, Safari ou Internet Explorer, desde calquera dispositivo, aínda que para
unha mellor experiencia de uso recoméndase o uso de sistemas PC, portátiles ou
tablets.
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3. Rexistro
O uso da ferramenta é de carácter gratuíto para calquera organización empresarial,
aínda que será requirido un rexistro previo cun dobre obxectivo, contar cos datos de
identificación básicos da súa organización e dispoñer dunha caracterización básica da
mesma con fins estatísticos.
Importante: Comprobe que os datos facilitados durante o proceso de rexistro son correctos,
dado que, tras o seu envío á aplicación, non será posible modificalos.

O rexistro levará a cabo na páxina de acceso inicial, que se atopa accesible vía web,
cumprimentando o seguinte formulario de rexistro previo:


Identificación da empresa
Todos os campos son obrigatorios, excepto o segundo apelido do responsable.
Poderá engadir participantes adicionais ao final do formulario de rexistro se o
desexa.

Importante: Comprobe especialmente que introduciu correctamente unha dirección válida
de correo electrónico, dado que, tras o seu rexistro non será posible modificala.
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Datos de caracterización estatística da empresa
Todos os campos son obrigatorios. Facilite os 4 díxitos do CNAE da actividade
principal da súa organización.



Engadir máis dun participante
Aínda que o cuestionario inicial permite a identificación dun responsable, no
caso de que o considere necesario, poderá engadir ata un total de 10 persoas da
súa organización. Este rexistro permitirá a cada un deles responder á enquisa de
avaliación da súa organización, cuxos resultados serán consolidados pola
ferramenta nun único informe, unha vez finalizasen o proceso.

Por cada participante adicional, solicitaránselle os mesmos datos que ao
representante.
Importante: Comprobe especialmente que introduciu correctamente direccións válidas de
correo electrónico para cada novo usuario, dado que, tras o seu rexistro non será posible
modificalas.

Para finalizar o rexistro, será necesario completar a verificación de seguridade, así como
aceptar as condicións de uso e protección de datos persoais:
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Unha vez completase toda a información, pulse no botón ENVIAR. A ferramenta
confirmaralle cunha mensaxe se houbese algunha información pendente ou incorrecta.
En caso contrario, mostraráselle en pantalla unha mensaxe de confirmación de que o
seu rexistro realizouse correctamente.
Tras completar o rexistro, recibirá un correo electrónico na dirección indicada, que
incluirá unha ligazón de acceso personalizado para cada persoa da organización que
fose rexistrada.
Será necesario conservalo ata a completa finalización do cuestionario de avaliación,
dado que se trata do seu único acceso, que tamén lle permitirá recuperar as respostas
do cuestionario no caso de que o interrompera para continuar noutro momento.
Dita comunicación será remitida desde a caixa de correos da ferramenta. Se non recibise
a mesma, revise o cartafol de spam ou sistema de filtrado de correo da súa organización.

Importante: Se non recibe o correo electrónico tras o rexistro, é importante que confirme
se a súa organización dispón de sistemas de filtrado anti-spam de correo electrónico, que
puidesen impedir a correcta recepción das mensaxes que a aplicación enviará durante o
rexistro e tras a finalización da enquisa.
Se non recibise ningún correo na súa caixa de correos, rogámoslle confirme primeiro co seu
administrador de sistemas a existencia dalgún correo bloqueado no servidor, en cuxo
asunto se mencione: Rexistro na Ferramenta de autoavaliación do impacto do Brexit.
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4. Acceso ao cuestionario de avaliación
Unha vez completouse con éxito o rexistro, poderá iniciar a avaliación da súa
organización respecto ao modelo Brexit definido.
Para iso deberá acceder a través da ligazón previamente facilitada, mostrándose a
seguinte páxina, na que se lle introduce brevemente ás dimensións do modelo. Na
cabeceira da páxina pode comprobar o nome e apelidos do usuario, para verificar que
accedeu correctamente.
Tras pulsar o botón SEGUINTE, pediráselle que acepte as condicións de uso dos datos
que facilitará.
Tras esta validación, poderá acceder a unha breve explicación sobre o funcionamento
do cuestionario de avaliación que seguidamente poderá responder.
A continuación, ao pulsar sobre o botón INICIO, abrirase unha nova xanela na que
poderá comezar a responder o cuestionario. Para facilitar a finalización do formulario
dispón dun panel de navegación polas distintas seccións do mesmo.

Importante: Se o anterior non ocorrese, é importante comprobar a configuración do seu
navegador, para confirmar que permita a apertura xanelas emerxentes.
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5. Resposta ao cuestionario de avaliación
O cuestionario de avaliación da madurez consta dun total de 65 preguntas, agrupadas
nas 5 dimensións, segundo o modelo Brexit definido.






Estratexia e modelo de negocio.
Fiscalidade e Aduanas.
Marco Legal e Regulador.
Organización e Persoas.
Marco Financeiro.

Para facilitar a resposta do cuestionario, dividiuse nas seguintes seccións:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estratexia e modelo de negocio
Vulnerabilidade ante os riscos
Preparación ante os riscos
Fiscalidade, aduanas e legal
Experiencia e organización
Marco financeiro

Pode saber en cada momento o grao de avance do cuestionario, móstrase á dereita unha
guía.
Para desprazarse entre seccións, cara a adiante ou atrás, poderá facelo mediante os
botóns SEGUINTE ou ben ANTERIOR. Así mesmo, se en calquera momento, desexa
gardar as súas respostas e abandonar o cuestionario para continuar noutro momento,
ten a posibilidade de facelo pulsando o botón PAUSAR.
A avaliación de cada pregunta efectuarase mediante unha escala do 0 ao 10,
considerándose o 0 como Non Aplica, o 1 o nivel máis baixo e 10 o máximo. Cada
pregunta está enunciada de forma que poderá ser respondida na devandita escala.
Para responder, desprace o cursor sobre a escala ata situalo sobre a valoración que
desexe ofrecer como resposta. Se tivese dúbidas, dispón dunha guía de axuda para cada
pregunta, situada á dereita, pasando o cursor do rato sobre o símbolo ?.
En cada sección dispón dun cadro de texto para incluír aqueles comentarios que estime
oportunos para apoiar ou xustificar as valoracións ofrecidas.
Tras responder á última sección do cuestionario, para confirmar as súas respostas e
pechar o mesmo, pulse ENVIAR RESULTADOS, momento no que recibirá un aviso de que
completou o cuestionario satisfactoriamente.
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Importante: Confirme antes de proceder á finalización do cuestionario, que contestou as 65
preguntas. A ferramenta permítelle navegar de forma intuitiva e conservando as súas
respostas.
Comprobe que os datos facilitados durante o proceso de recheo do cuestionario son
correctos, dado que, tras o seu envío á aplicación, non será posible modificalos.

A continuación, a xanela pecharase e redirixiráselle á pantalla desde a cal foi aberto o
cuestionario de avaliación, na que se lle mostrará, de forma automática, o nivel de
madurez e exposición obtido pola súa empresa, así como un benchmarking por cada
dimensión do modelo, comparando o resultado da súa organización co resto de
empresas que responderon ao cuestionario.
Esta pantalla tamén permitirá, ao usuario responsable de cada empresa, visualizar o
estado dos usuarios rexistrados, identificando a aqueles que non o finalizaron.
Tras esta pantalla, se se respondeu o cuestionario por parte de todas as persoas
rexistradas pola súa organización, a ferramenta xerará un informe de avaliación do
impacto do Brexit, incluíndo diversas comparativas dos resultados da súa empresa con
outras de similar tamaño ou sector.
Devandito informe será remitido desde a caixa de correos de correo electrónico da
ferramenta. Se transcorridos 15-20 minutos non recibise o mesmo, revise o cartafol de
spam ou sistema de filtrado de correo da súa organización.

Importante: Se non recibe o correo electrónico co devandito informe, rogámoslle confirme
primeiro co seu administrador de sistemas, a existencia dalgún correo bloqueado no servidor
en cuxo asunto se mencione: Informe de avaliación - Ferramenta de autoevaluación do
Impacto do Brexit
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6. Avaliación do grao de madurez e exposición
A ferramenta remitirá un correo electrónico cun arquivo en formato pdf adxunto, que
contén o informe de resultados de autoevaluación da súa empresa.
No devandito informe, preséntase a avaliación do nivel de madurez e exposición da súa
empresa aos impactos do Brexit, correspondente ás respostas obtidas no cuestionario.
Así mesmo, inclúense as valoracións que a súa empresa alcanzou en cada unha das cinco
dimensións de avaliación, expresadas en porcentaxe respecto ao máximo alcanzable
segundo o modelo de madurez e exposición definido.
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7. Benchmarking
Adicionalmente, o informe ofreceralle unha análise comparativa do nivel de madurez e
exposición da súa organización con respecto a outras empresas en función de diversas
variables:
Distribución de resultados:
Mostraralle a distribución de resultados do grao de madurez e exposición obtida
polas empresas rexistradas que completaron o cuestionario ata o momento.
Comparativa de madurez e exposición global:
Onde poderá observar o grao de madurez e exposición da súa organización, en
relación coa madurez e exposición media de todas as empresas rexistradas na
base de datos.
Comparativa de madurez e exposición para empresas da súa mesma
dimensión:
En relación coa madurez e exposición media de todas as empresas rexistradas da
súa mesmo tamaño na base de datos.
Comparativa de madurez e exposición para empresas da súa mesma
actividade:
En relación coa madurez e exposición media de todas as empresas rexistradas da
súa mesmo sector de actividade na base de datos.
Se o usuario é responsable da empresa, a través da ligazón facilitada, poderá acceder
novamente aos resultados da súa empresa, xunto ao benchmarking xeral, que en cada
ocasión actualizouse cos resultados rexistrados na base de datos ata a data e, ao
reenviar o informe, xerará unha versión nova, coa comparativa dos datos ata a data.

12

T. +34 900 815 151 / 981 541 147
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
15703. Santiago de Compostela (A Coruña)
Igape.es

