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Pesquisa de Clima 

Tem o intuito de analisar o ambiente de trabalho e as variáveis que o influenciam, 

positiva ou negativamente, além da satisfação dos colaboradores da organização 

em relação a diversos fatores, como ambiente de trabalho, comunicação, 

liderança, motivação, relacionamento interpessoal e outros, possibilitando a 

resolução dos problemas identificados. 

 

Parametrização do formulário 

Primeiramente vamos ao módulo Pesquisa > Movimentações > Pesquisas. Clique no botão Inserir 

para criar o formulário de uma nova Pesquisa. 

 

 

 

 

  

Utilize o Filtro Título para localizar Pesquisas cadastradas.  

Busque pelos Status:  

Todas para todas as pesquisas já cadastradas 

Liberadas para apenas as pesquisas já liberadas 

Não liberadas para apenas as pesquisas ainda bloqueadas 

 



 

 

Informe o Título e o Período previsto para aplicação da Pesquisa. O campo 

Observação é utilizado para descrever o intuito/objetivo da pesquisa para os 

participantes e logo em seguida deverá selecionar se a pesquisa será anônima 

com um Sim ou Não.  

A opção Exibir em Performance Profissional será habilitada somente se a pesquisa não estiver 

como anônima. E Tem a função de gravar as respostas da pesquisa na ficha de colaborador e 

serão apresentadas na Performance Profissional que fica no módulo Info Funcionais. 

 

Clique no botão Avançar e o sistema processará uma nova tela. Clicando em Inserir pergunta 

aqui daremos inicio ao formulário da pesquisa. 

 

 

 

 

 



 

 

Ao inserir a pergunta, você pode preencher o campo Aspecto que é utilizado como 

assunto do qual será tratada a pergunta.  Após preencher o campo Pergunta 

devemos escolher o Tipo de Resposta, que pode ser: 

 

 Subjetiva - Um campo para responder será habilitado ao gravar a pergunta e no resultado, 

o sistema irá mostrar apenas as respostas. 

 Nota - Escolha uma faixa de nota, ex: 1 a 5 e no resultado, o sistema irá mostrar uma média 

geral. 

 Objetiva - Adicione mais de uma opção de resposta ( Ao responder será possível escolher 

apenas uma opção) e no resultado, o sistema irá mostrar um gráfico em pizza. 

 

 Múltipla Escolha - Adicione mais de uma opção de resposta (Ao responder será possível 

escolher mais de uma opção) e no resultado, o sistema irá mostrar um gráfico de barra. 

 

Neste exemplo, utilizaremos como Objetiva.  

   

 

 

 

 

Para inserir mais 

opções de respostas, 

basta clicar em “Mais 

uma opção de 

resposta”. 

 
Marque “Solicitar 

comentário da 

resposta” caso 

deseje que o 

sistema habilite um 

campo que o 

participante 

complemente sua 

resposta. 



 

 

Clique em Gravar para que o sistema processe nova tela, possibilitando incluir 

nova pergunta. 

 

Quando todas as perguntas de sua pesquisa estiverem adicionadas, escolha por Aplicar na 

ordem atual (Ordem que as perguntas foram incluídas) ou Aplicar ordenado por Aspectos 

(Ordenará as perguntas reunindo por assuntos) ou Embaralhar (Não terá ordem das perguntas 

conforme foram inseridas ou por assuntos, ao responder a pesquisa cada participante terá ordem 

diferente das perguntas). 

Após escolher como aplicar, o sistema processará uma nova tela com visualização de como o 

questionário será exibido para o participante. Para confirmar, clique em Concluir. Para voltar e 

fazer alterações na exibição, clique em Voltar. 

 

 

  



 

 

Parametrização de Participantes 

Concluído a parametrização de cadastro do formulário da pesquisa, é necessário 

inserir os participantes.  

Clique no ícone  para inserir os colaboradores. 

O sistema irá processar uma nova tela, clique no botão Inserir e para filtrar os colaboradores clique 

em . 

 

 

 

  

Há duas possibilidades de também filtrar os colaboradores: 

Por Área Organizacional ou Grupo Ocupacional. 

 

A opção escolhida irá alterar a tela para o filtro selecionado. 

 

 

Ao marcar Sortear uma amostra aleatória 

de colaboradores o sistema permitirá que 

escolha Sortear por um Percentual de 

Colaboradores ou Sortear por uma 

quantidade fixa de colaboradores 

Permitindo aplicar Individualmente a cada 

Área/Grupo 

Ex: Caso escolhido sortear pela quantidade 

de 2 colaboradores e tenha marcado apara 

aplicar Individualmente, o sistema filtrará 2 

colaboradores de cada Área/Grupo 

selecionado. 

Preencha o campo Colaborador para buscar um 

participante especifico. 

 



 

 

Após escolher os filtros, clique no botão Pesquisar para buscar e selecionar os 

colaboradores participantes. Para concluir a seleção, clique em Inserir 

Selecionado. Logo depois clique no botão  para confirmar. 

 

Depois que toda a parametrização da Pesquisa foi realizada, clique no ícone  para deixar a 

Pesquisa liberada e disponível para ser respondida no período previsto de aplicação.  

Obs: Não será possível realizar o bloqueio novamente da pesquisa. 

O sistema apresentará um alerta de confirmação da liberação da pesquisa, confirme em OK. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Inserir Respostas 

Caso os colaboradores participantes tenham usuário de acesso com permissões 

de responder pesquisas, basta que acesse o Fortes RH com seu usuário e senha.  

Na tela inicial do sistema, clique na pesquisa disponível conforme a imagem e 

responda o formulário que será apresentado. 

 

Quando concluir, o sistema informará que as respostas foram gravadas com sucesso. 

 

A pesquisa também poderá ser respondida pelo administrador, basta acessar o módulo Pesquisa > 

Movimentações > Pesquisa o sistema mostrará as pesquisas existentes.  

Clique no ícone  da Pesquisa que deseja responder e então será processada uma nova tela 

com os colaboradores participantes. Logo em seguida clique no ícone  correspondente ao 

colaborador e responda o formulário que será apresentado.  

Outra opção seria clicar no botão Responder por Colaboradores (Com essa opção, assim que 

concluída a resposta de um colaborador o sistema irá sugerir que responda a pesquisa do próximo 

colaborador). 

 

 

 

  



 

 

Obs: Por questão de segurança dos resultados, não é possível excluir os 

colaboradores que já responderam a pesquisa e nem a exclusão do cadastro da 

pesquisa que possuir colaboradores inseridos. 

Resultado 

Depois que todos colaboradores concluírem suas respostas, o resultado pode ser visualizado 

clicando no ícone . 

 

Entenda os ícones de ações: 

 Será efetuada a liberação da pesquisa. 

 Será enviado o email de lembrete para os colaboradores participantes para responder a pesquisa. 

  Possibilitará a visualização da pesquisa. 

 Possibilitará a edição da pesquisa (Titulo, Período, Observação ou se a Pesquisa será anônima sim ou 

não) 

Possibilitará a edição do questionário, caso a mesma tenha sido liberada o sistema desabilita o ícone 

para a edição. 

 Edição dos aspectos das perguntas. 

  Visualização dos colaboradores da pesquisa, onde possibilitará a inserção de colaboradores, exclusão, 

impressão dos colaboradores da pesquisa em PDF e EXECEL. 

 Impressão do questionário com as perguntas uma abaixo da outra. 

  Impressão do questionário em formato econômico com as perguntas uma ao lado da outra. 

  Relatório da pesquisa irá trazer o resultado da pesquisa. 

Clone da pesquisa possibilitará clonar para mais de uma empresa. 

  Exclusão da pesquisa só permitirá caso a pesquisa não tenha colaboradores inseridos. 

 


