
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU DA CONSULTORIA QUE REALIZOU A PESQUISA 

                                     

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de clima 

organizacional do ano de 20XX da EMPRESA X, localizada em CIDADE. 

A empresa, que existe há XX anos, atua no ramo XXX e emprega X 

colaboradores (pode incluir o organograma da empresa). 

 (citar as características da empresa: inovações, prêmios, cultura 

organizacional, etc...)  

A realização da pesquisa justifica-se pelo fato de que a instituição está 

iniciando um processo de melhoria nas atividades de gestão de pessoas... 

(citar as justificativas para a realização da pesquisa) 

 

2 OBJETIVOS  

EXEMPLOS: 

a) Descrever o perfil dos colaboradores da instituição; 

b) Captar as percepções desses colaboradores quanto à 

relacionamento interpessoal, comprometimento e motivação para o 

trabalho, autonomia, qualidade de vida no trabalho e condições de 

trabalho em geral; 

c) Permitir que sejam identificados pontos de melhoria na gestão de 

pessoas da instituição. 

3 METODOLOGIA 

- Diga quem conduziu a pesquisa (se foi realizada internamente ou via 

consultoria) 

- Como ocorreu o processo: houve sensibilização? Como foi a 

aplicação? Quais variáveis organizacionais foram abordadas? (coloque o 

modelo do questionário como apêndice), como será a divulgação dos 
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resultados? qual foi o período de coleta? quantos colaboradores foram 

pesquisados e quais foram os critérios para a escolha? 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

EXEMPLO DE TEXTO: 

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa de forma 
sumarizada. Recomenda-se que esses resultados sejam transformados em 
futuras ações pelos gestores da instituição. 

 

EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS GRÁFICOS: 

Quando colaboradores foram questionados sobre o trabalho em equipe 

(questão 18), o índice de satisfação ficou em 43,36%% e o índice de 

insatisfação ficou em 15,17%. ENCONTRAR O ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE 

CADA QUESTÃO. O GRÁFICO É OPCIONAL. 

 

 

SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

a) Índice de satisfação por variável (Média do índice de satisfação das 
questões de cada variável, individualmente) 

 

EXEMPLO: VARIÁVEL SALÁRIO (QUESTÕES 1, 2, 3) 

Índice de satisfação da questão 1: 25% 

43,36% 

15,17% 

38,86% 

2,61% 

Questão 18 - Trabalho em Equipe 

Concordo

Discordo

Mais ou Menos

N/D
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Índice de satisfação da questão 2: 38% 

Índice de satisfação da questão 3: 65% 

Índice de satisfação da variável (média das questões 1, 2 e 3): 42,6% 

 

ENCONTRAR O ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE TODAS AS VARIÁVEIS 

 

 

b) Índice geral de satisfação (IGS) (Média do índice de satisfação de todas 
as questões) 

 

 

Pontos positivos: 

SINTETIZE OS PONTOS POSITIVOS ENCONTRADOS 

Fragilidades: 

SINTETIZE AS FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

 

Sugestões de melhoria: 

SUGIRA AÇÕES DE MELHORIA PARA A DIRETORIA 

 

 

 

APÊNDICE A -  MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA 

 

 

Coloque aqui o modelo de questionário utilizado 


