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RELATÓRIO DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

1. Premissas Gerais

07/08/2017

14/08/2017

170Total de Funcionários na Empresa:

Nome da Empresa:

Data de início da pesquisa:

Data de término da pesquisa:

Minha Empresa de Teste S/A
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2. Resultados

Cálculo do Índice de Confiabilidade da Pesquisa

Número de 

funcionários na 

empresa

170

Cálculo amostral para 

a pesquisa
20

Número total de 

respostas desta 

pesquisa

20

Índice de 

confiabilidade da 

pesquisa

95%

Resultado Final da Pesquisa

Total de Pontos %

Essa é a quantidade total de funcionários da empresa que será a base para calcular a amostra que 

representará 95% de confiança da pesquisa.

Essa é a quantidade mínima de funcionários que respondendo a pesquisa representará 95% de 

confiança da pesquisa.

Esse é o total de funcionários que responderam a pesquisa.

Esse é o índice de confiança dessa pesquisa com base no número total de respostas.

Índice de Confiabilidade da Pesquisa

Nível de Satisfação

Bom

Que bom! O nível de satisfação dos funcionários com a empresa no geral está acima de 50%. Isso 

representa que o nível de satisfação de seus funcionários está em 57% em uma escala onde 100% 

representa muito satisfeito e 1% representa muito insatisfeito.

Nível de Satisfação com a Empresa no Geral

804 57%
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Resultado da Pesquisa por Perguntas

Critério Respostas %

Sim 6 30,00%

Não 14 70,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Muito Satisfeito 4 20,00%

Satisfeito 4 20,00%

Insatisfeito 5 25,00%

Muito Insatisfeito 7 35,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Muito Satisfeito 8 40,00%

Satisfeito 4 20,00%

Insatisfeito 4 20,00%

Muito Insatisfeito 4 20,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Que bom! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com os recursos materiais 

oferecidos pela empresa para realização do seu trabalho é de 70%. Isso é um bom 

sinal mas ainda existe possibilidades de melhorias significativas que farão a diferença 

para seus funcionários.

Qual o seu nível de satisfação com os recursos materiais oferecidos pela empresa para realização do seu trabalho?

Que bom! O nível geral de satisfação dos funcionários de sua empresa com a 

comunicação interna da empresa é de 56,25%. Isso é um bom sinal mas ainda existe 

possibilidades de melhorias significativas que farão a diferença para seus 

funcionários.

Qual o seu nível de satisfação com a comunicação interna da empresa?

Nível Geral de Satisfação

Bom

Nível Geral de Satisfação

Bom

Nível Geral de Crença

Regular

Você acredita que a empresa possui uma boa imagem perante a sociedade?

Ops! 30% de seus funcionários acreditam que a empresa tem uma boa imagem 

perante a sociedade. Isso é um sinal de alerta pois indica que é necessário adotar 

medidas a fim de melhorar a imagem da empresa perante os funcionários e a 

sociedade o quanto antes.
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Critério Respostas %

Muito Satisfeito 0 0,00%

Satisfeito 5 25,00%

Insatisfeito 8 40,00%

Muito Insatisfeito 7 35,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Muito Satisfeito 4 20,00%

Satisfeito 4 20,00%

Insatisfeito 8 40,00%

Muito Insatisfeito 4 20,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Muito Satisfeito 0 0,00%

Satisfeito 0 0,00%

Insatisfeito 0 0,00%

Muito Insatisfeito 20 100,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Atenção! O nível de satisfação geral dos seus funcionários com relação ao 

reconhecimento do bom desempenho de funcionários é de 25%. Esse número é 

extremamente baixo e indica que é necessário promover mudanças com urgência!

Qual o seu nível de satisfação com relação ao reconhecimento do bom desempenho de funcionários?

Qual o seu nível de satisfação com o investimento realizado pela empresa nos funcionários?

Que bom! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com o investimento 

realizado pela empresa nos funcionários é de 60%. Isso é um bom sinal mas ainda 

existe possibilidades de melhorias significativas que farão a diferença para seus 

funcionários.

Nível Geral de Satisfação

Ruim

Qual o seu nível de satisfação com o seu ambiente de trabalho?

Nível Geral de Satisfação

Bom

Nível Geral de Satisfação

Regular

Ops! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com o seu ambiente de 

trabalho é de 47,5%. Isso é um sinal de alerta e indica que é necessário rever as 

políticas e diretrizes da empresa a fim de promover melhorias o quanto antes.
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Critério Respostas %

Muito Satisfeito 14 70,00%

Satisfeito 2 10,00%

Insatisfeito 2 10,00%

Muito Insatisfeito 2 10,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Muito Satisfeito 0 0,00%

Satisfeito 0 0,00%

Insatisfeito 0 0,00%

Muito Insatisfeito 20 100,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Muito Satisfeito 4 20,00%

Satisfeito 4 20,00%

Insatisfeito 8 40,00%

Muito Insatisfeito 4 20,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Que bom! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com relação ao seu 

relacionamento profissional com colegas de trabalho é de 60%. Isso é um bom sinal 

mas ainda existe possibilidades de melhorias significativas que farão a diferença para 

seus funcionários.

Qual o seu nível de satisfação em relação ao seu relacionamento profissional com colegas de trabalho?

Atenção! O nível de satisfação geral dos seus funcionários com relação ao seu 

preparo para realização das suas funções cotidianas é de 25%. Esse número é 

extremamente baixo e indica que é necessário rever os processos de treinamento e 

desenvolvimento a fim de promover melhorias com urgência!

Qual o seu nível de satisfação em relação ao seu preparo para realização das suas funções cotidianas?

Nível Geral de Satisfação

Bom

Nível Geral de Satisfação

Ruim

Excelente

Parabéns! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com relação à política de 

benefícios, remuneração e promoções é de 85%. Isso indica que sua empresa está no 

caminho certo, continue assim!

Nível Geral de Satisfação

Qual o seu nível de satisfação em relação à política de benefícios, remuneração e promoções?
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Critério Respostas %

Muito Satisfeito 1 5,00%

Satisfeito 1 5,00%

Insatisfeito 10 50,00%

Muito Insatisfeito 8 40,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Muito Satisfeito 14 70,00%

Satisfeito 2 10,00%

Insatisfeito 2 10,00%

Muito Insatisfeito 2 10,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Muito Satisfeito 4 20,00%

Satisfeito 8 40,00%

Insatisfeito 4 20,00%

Muito Insatisfeito 4 20,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Que bom! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com relação à sua 

autonomia para propor novas ideias e soluções para seus superiores é de 65%. Isso é 

um bom sinal mas ainda existe possibilidades de melhorias significativas que farão a 

diferença para seus funcionários.

Qual o seu nível de satisfação em relação à sua autonomia para propor novas ideias e soluções para seus superiores?

Parabéns! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com relação à 

transparência na tomada de decisões de seus superiores é de 85%. Isso indica que 

sua empresa está no caminho certo, continue assim!

Qual o seu nível de satisfação em relação à transparência na tomada de decisões de seus superiores?

Nível Geral de Satisfação

Bom

Qual o seu nível de satisfação em relação ao seu relacionamento profissional com seus superiores?

Nível Geral de Satisfação

Excelente

Nível Geral de Satisfação

Regular

Ops! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com relação ao seu 

relacionamento profissional com seus superiores é de 43,75%. Isso é um sinal de 

alerta e indica que é necessário promover mudanças o quanto antes.
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Critério Respostas %

Muito Satisfeito 2 10,00%

Satisfeito 2 10,00%

Insatisfeito 14 70,00%

Muito Insatisfeito 2 10,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Muito Satisfeito 2 10,00%

Satisfeito 2 10,00%

Insatisfeito 14 70,00%

Muito Insatisfeito 2 10,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Muito Satisfeito 8 40,00%

Satisfeito 4 20,00%

Insatisfeito 4 20,00%

Muito Insatisfeito 4 20,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Que bom! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com  relação aos 

benefícios que recebe é de 70%. Isso é um bom sinal mas ainda existe possibilidades 

de melhorias significativas que farão a diferença para seus funcionários.

Qual o seu nível de satisfação em relação aos benefícios que você recebe?

Que bom! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com relação ao seu salário 

é de 55%. Isso é um bom sinal mas ainda existe possibilidades de melhorias 

significativas que farão a diferença para seus funcionários.

Qual o seu nível de satisfação em relação ao seu salário?

Nível Geral de Satisfação

Bom

Nível Geral de Satisfação

Bom

Bom

Que bom! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com relação à sua carga 

de trabalho diária é de 55%. Isso é um bom sinal mas ainda existe possibilidades de 

melhorias significativas que farão a diferença para seus funcionários.

Nível Geral de Satisfação

Qual o seu nível de satisfação em relação à sua carga de trabalho diária?
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Critério Respostas %

Muito Satisfeito 2 10,00%

Satisfeito 14 70,00%

Insatisfeito 2 10,00%

Muito Insatisfeito 2 10,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Sim 6 30,00%

Não 14 70,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Muito Satisfeito 2 10,00%

Satisfeito 2 10,00%

Insatisfeito 14 70,00%

Muito Insatisfeito 2 10,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Qual o seu nível de satisfação em relação à valorização e reconhecimento do seu trabalho?

Nível Geral de Satisfação

Bom

Que bom! O nível geral de satisfação dos seus funcionários em relação à valorização e 

reconhecimento do seu trabalho é de 55%. Isso é um bom sinal mas ainda existe 

possibilidades de melhorias significativas que farão a diferença para seus 

funcionários.

Qual o seu nível de satisfação em relação aos treinamentos que você recebe?

Nível Geral de Crença

Regular

Ops! 30% de seus funcionários acreditam que o seu salário está de acordo com o de 

mercado. Isso é um sinal de alerta pois indica que é necessário adotar medidas a fim 

de melhorar a política de remuneração da empresa o quanto antes.

Você acredita que o seu salário está de acordo com o de mercado?

Nível Geral de Satisfação

Bom

Que bom! O nível geral de satisfação dos seus funcionários em relação aos 

treinamentos que você recebe é de 70%. Isso é um bom sinal mas ainda existe 

possibilidades de melhorias significativas que farão a diferença para seus 

funcionários.
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Critério Respostas %

Muito Satisfeito 2 10,00%

Satisfeito 2 10,00%

Insatisfeito 14 70,00%

Muito Insatisfeito 2 10,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Critério Respostas %

Sim 6 30,00%

Não 14 70,00%

Total de Respostas 20 100,00%

Ops! 30% de seus funcionários sentem orgulho de trabalhar nessa empresa. Isso é um 

sinal de alerta pois indica que é necessário adotar medidas a fim de melhorar esse 

indicador o quanto antes.

Você sente orgulho de trabalhar aqui?

Que bom! O nível geral de satisfação dos seus funcionários com a empresa é de 55%. 

Isso é um bom sinal mas ainda existe possibilidades de melhorias significativas que 

farão a diferença para seus funcionários.

Qual o seu nível de satisfação geral com a empresa?

Nível Geral de Crença

Regular

Nível Geral de Satisfação

Bom
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3. Gráficos

30% 

70% 

Você acredita que a empresa possui uma boa imagem 
perante a sociedade? 

Sim

Não

20% 

20% 

25% 

35% 

Qual o seu nível de satisfação com a comunicação interna 
da empresa? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

40% 

20% 

20% 

20% 

Qual o seu nível de satisfação com os recursos materiais 
oferecidos pela empresa para realização do seu trabalho? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

0% 0% 0% 

100% 

Qual o seu nível de satisfação com relação ao 
reconhecimento do bom desempenho de funcionários? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito
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0% 

25% 

40% 

35% 

Qual o seu nível de satisfação com o seu ambiente de 
trabalho? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

20% 

20% 

40% 

20% 

Qual o seu nível de satisfação com o investimento 
realizado pela empresa nos funcionários? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

70% 

10% 

10% 

10% 

Qual o seu nível de satisfação em relação à política de 
benefícios, remuneração e promoções? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

0% 0% 0% 

100% 

Qual o seu nível de satisfação em relação ao seu preparo 
para realização das suas funções cotidianas? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito
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20% 

20% 

40% 

20% 

Qual o seu nível de satisfação em relação ao seu 
relacionamento profissional com colegas de trabalho? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

5% 
5% 

50% 

40% 

Qual o seu nível de satisfação em relação ao seu 
relacionamento profissional com seus superiores? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

70% 

10% 

10% 

10% 

Qual o seu nível de satisfação em relação à transparência 
na tomada de decisões de seus superiores? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

20% 

40% 

20% 

20% 

Qual o seu nível de satisfação em relação à sua autonomia 
para propor novas ideias e soluções para seus superiores? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito
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10% 

10% 

70% 

10% 

Qual o seu nível de satisfação em relação à sua carga de 
trabalho diária? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

10% 

10% 

70% 

10% 

Qual o seu nível de satisfação em relação ao seu salário? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

40% 

20% 

20% 

20% 

Qual o seu nível de satisfação em relação aos benefícios 
que você recebe? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

10% 

70% 

10% 

10% 

Qual o seu nível de satisfação em relação aos treinamentos 
que você recebe? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito
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30% 

70% 

Você acredita que o seu salário está de acordo com o de 
mercado? 

Sim

Não

10% 

10% 

70% 

10% 

Qual o seu nível de satisfação em relação à valorização e 
reconhecimento do seu trabalho? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

10% 

10% 

70% 

10% 

Qual o seu nível de satisfação geral com a empresa? 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

30% 

70% 

Você sente orgulho de trabalhar aqui? 

Sim

Não
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4. Plano de Ação

Início Término

07/08/2017 07/09/2017 Maria 5.000,00R$           Concluído

17/09/2017 17/10/2017 João Pedro 300,00R$              Em Andamento

27/10/2017 26/11/2017 Marcelo 200,00R$              Não Concluído

06/12/2017 05/01/2018 Simões 150,00R$              Concluído

15/01/2018 14/02/2018 Alexandre 900,00R$              Concluído

24/02/2018 26/03/2018 Mariano 800,00R$              Não Concluído

Quando será feito?
O que será feito?

Essa é a ação que será desenvolvida 

a fim de maximizar o nível de 

satisfação dos funcionários dentro 

do ambiente de trabalho.

Essa é a ação que será desenvolvida 

a fim de maximizar o nível de 

satisfação dos funcionários dentro 

do ambiente de trabalho.

Essa é a ação que será desenvolvida 

a fim de maximizar o nível de 

satisfação dos funcionários dentro 

do ambiente de trabalho.

Essa é a ação que será desenvolvida 

a fim de maximizar o nível de 

satisfação dos funcionários dentro 

do ambiente de trabalho.

Essa é a ação que será desenvolvida 

a fim de maximizar o nível de 

satisfação dos funcionários dentro 

do ambiente de trabalho.

Essa é a ação que será desenvolvida 

a fim de maximizar o nível de 

satisfação dos funcionários dentro 

do ambiente de trabalho.

Porque será feito?

Porque o resultado da pesquisa para a 

pergunta (Qual o seu nível de satisfação em 

relação ao seu preparo para realização das 

suas funções cotidianas?) foi de 25% de 

satisfação, considerado como Ruim.

Porque o resultado da pesquisa para a 

pergunta (Qual o seu nível de satisfação com 

relação ao reconhecimento do bom 

desempenho de funcionários?) foi de 25% de 

satisfação, considerado como Ruim.

Porque o resultado da pesquisa para a 

pergunta (Você sente orgulho de trabalhar 

aqui?) foi de 30% de satisfação, considerado 

como Regular.

Porque o resultado da pesquisa para a 

pergunta (Você acredita que o seu salário está 

de acordo com o de mercado?) foi de 30% de 

satisfação, considerado como Regular.

Porque o resultado da pesquisa para a 

pergunta (Você acredita que a empresa possui 

uma boa imagem perante a sociedade?) foi de 

30% de satisfação, considerado como Regular.

Porque o resultado da pesquisa para a 

pergunta (Qual o seu nível de satisfação em 

relação ao seu relacionamento profissional 

com seus superiores?) foi de 43,75% de 

satisfação, considerado como Regular.

Onde será feito?

Na empresa

Na empresa

Na empresa

Na empresa

Na empresa

Na empresa

Aqui é como será desenvolvida 

a ação para maximizar o nível 

de satisfação dos funcionários 

dentro do ambiente de 

trabalho.

Aqui é como será desenvolvida 

a ação para maximizar o nível 

de satisfação dos funcionários 

dentro do ambiente de 

trabalho.

Aqui é como será desenvolvida 

a ação para maximizar o nível 

de satisfação dos funcionários 

dentro do ambiente de 

trabalho.

Aqui é como será desenvolvida 

a ação para maximizar o nível 

de satisfação dos funcionários 

dentro do ambiente de 

trabalho.

Aqui é como será desenvolvida 

a ação para maximizar o nível 

de satisfação dos funcionários 

dentro do ambiente de 

trabalho.

Custo? StatusComo será feito?

Aqui é como será desenvolvida 

a ação para maximizar o nível 

de satisfação dos funcionários 

dentro do ambiente de 

trabalho.

Quem fará?

Impresso em 14/08/2017 as 15:18 Página 16 de 19 páginas



RELATÓRIO DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Início Término

Quando será feito?
O que será feito? Porque será feito? Onde será feito? Custo? StatusComo será feito?Quem fará?

05/04/2018 05/05/2018 Afonso 550,00R$              Em Andamento

Essa é a ação que será desenvolvida 

a fim de maximizar o nível de 

satisfação dos funcionários dentro 

do ambiente de trabalho.

Porque o resultado da pesquisa para a 

pergunta (Qual o seu nível de satisfação com o 

seu ambiente de trabalho?) foi de 47,5% de 

satisfação, considerado como Regular.

Na empresa

Aqui é como será desenvolvida 

a ação para maximizar o nível 

de satisfação dos funcionários 

dentro do ambiente de 

trabalho.
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Início Término

Quando será feito?
O que será feito? Porque será feito? Onde será feito? Custo? StatusComo será feito?Quem fará?
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Início Término

Quando será feito?
O que será feito? Porque será feito? Onde será feito? Custo? StatusComo será feito?Quem fará?
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