
Clima Organizacional

90%

+2 em comparação com a média da empresa em 2019

Promédio geral

Pontuação obtida
Distribuição de pontuação

Em processo

Processo:

Função:

Título do plano:

Descrição:

Data de fechamento:

Estado:

Engagement Q2 2021

Colaborador

Promover o programa Be Well

Conhecer o programa Be Well

26/10/2021

Empresa Visão globalVisão áreaVisão corporativa

87

86

85

2019 2020

Avaliação

Acessos

Nomes

Julia Valente Administrador

Leitor

Leitor

Elvira Fuenmayor

Juan Hernandez

Tipo de acesso

Clima Organizacional 90%
Compromisso ou implicação usado 
no âmbito das relações

+2 em comparação

Promédio geral
Indicador chave

Pontuação
obtida Distribuição Pontuação

Gerência Comercial

Gestão Financeira

Gestão de Administração

Gestão de Pessoas

102

92

84

65

90%

86%

76%

92%

Subunidades

Revise os resultados obtidos pelas áreas de dependência direta

Nome Resposta DistribuiçãoPontuação

Área

Empresa

Ver resultados como

Selecionar

Exportar

Filtrar resultados

Gênero Cargo

Comparar con

Nível área Selecionar

contato@rankmi.com Rankmi.com

Discordo plenamente

Discordo

Concordo

Não concordo nem discordo

Concordo plenamente

1- Meu chefe atua
de acordo com o
conversado

Discordo plenamente

Discordo

Concordo

Não concordo nem discordo

Concordo plenamente

2-  Meus colegas
estão dispostos a
apoiar as pessoas em
sua equipe e em
outras áreas

Enquete de Clima

Clima, Engagement 
e Cultura

Conheça a percepção de seus colaboradores online
e adapte sua organização para construir um lugar melhor para trabalhar.

Casos de uso

Descubra as dimensões mais
importantes para criar um ótimo lugar
para trabalhar.

Visualize as necessidades das equipes e 
antecipe soluções para seus problemas.

Detecte e aprimore a percepção que seus 
colaboradores têm sobre sua empresa.

Fornece accountability aos líderes com 
acesso online aos resultados.

Serviço TecnologiaExperiência

https://www.rankmi.com/
https://www.rankmi.com/
Mailto:contato@rankmi.com


Solicite uma demo aqui

Build a people-centric culture

contato@rankmi.com Rankmi.com

Use o modelo de enquete 
que você quiser
Não importa se já utiliza os seus próprios 
questionários, com a nossa plataforma 
poderá avaliar tanto os seus próprios 
modelos, como os que desenhamos com a 
nossa equipe de especialistas.

Economize tempo e promova 
mudanças em sua organização
Detecte quais áreas ou lideranças precisam 
de mais atenção, crie planos de ação e 
melhore o clima da sua empresa. Monitore o 
progresso online e envie lembretes.

Visualize e compartilhe
os resultados
Visualize os resultados com gráficos em 
tempo real através de nossa plataforma. 
Além disso, você pode personalizar 
diferentes níveis de acesso, dependendo da 
sua organização.

Use gráficos para
visualizar os resultados
Ao usar componentes visuais, você pode 
tornar os resultados mais fáceis de ler e 
entender para todos os colaboradores.

Produtos relacionados

• Enquetes e Questionários
• Visualização de resultados

Experience

Discordo plenamente

Discordo

Concordo

Não concordo
Nem discordo

Concordo plenamente

1- Há respeito dentro da
minha equipe de trabalho

Discordo plenamente

Discordo

Concordo

Não concordo
Nem discordo

Concordo plenamente

2- Meu chefe atua de
acordo com o conversado

Acho que podemos
criar um canal de
comunicação oficial...

Escreva aqui sua resposta

3- O que podemos
fazer para melhorar a
comunicação no escritório? 

4- Defina a empresa em
três palavras

Área

Ver resultados como

Gênero

Cargo

Compare com

Empresa

Selecionar

Selecionar

Nível área

Delta

Nível área

Filtrar

Comercial

Financeira

Editorial

102

92

84

90%

86%

76%

+2

-

+1

Subunidades
Revise os resultados obtidos pelas áreas de 
dependência direta

Nome DistribuiçãoPontuaçãoResposta Comp...

Clima Organizacional

90%

+2 em comparação com a média da empresa em 2019

Promédio geral

Pontuação obtida
Distribuição de pontuação

Avaliação

Empresa Visão Global

Visão globalVisão corporativa

88

87

86

85

2019 2020

Acessos

Nomes

Julia Valente Administrador

Leitor

Leitor

Elvira Fuenmayor

Juan Hernandez

Tipo de acesso

Pesquisa de Clima 2021

Pesquisa de Clima 2020

Pesquisa de Clima 2019

102

92

84

90%

86%

76%

+2

-

+1

Comparativo histórico

Visualize os resultados obtidos nos últimos anos

Nome DistribuiçãoPontuaçãoResposta Comp...

Criar plano de ação

Dimensões ou competências associadas

Plano de ação livre

Título do plano de ação

Plano de ação Q1 & Q2 2021

Descrição

Data de revisão Arquivo

- Melhorar a comunicação com ...

através de reuniões mais em ...

- Aumentar a autonomia ao m ...

desenvolver projetos para o seu ...

Junho de 2021

Curso de comunicação eficaz

Subtarefas

Selecionar

Planos de ação

Revise o progresso dos planos de ação em que você é um participante, responsável ou 
criador.

Buscar Filtros

Planos de ação

Respeitar os horários de saída Desempenho 16/08/2019

16/08/2019

16/08/2019

Feedback

Desempenho

Realizar feedback trimestral

Reconhecer o bom desempenho
da equipe

Processo Revisión

1 1 1Plano de ação 
realizado

Plano de ação em 
curso

Planes de acción
por comenzar3 planos de ação

Ações

Em processo

Processo:

Função:

Título do plano:

Descrição:

Data de fechamento:

Estado:

Engagement Q2 2021

Colaborador

Promover programa Be Well

Conhecer o programa Be Well

26/10/2021

Olá!

Este é o status atual dos planos de ação 
que estão pendentes, onde você é 
responsável e/ou participante do seu 
cumprimento.

https://www.rankmi.com/
https://www.rankmi.com/
https://twitter.com/rankmioficial
Mailto:contato@rankmi.com
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.linkedin.com/company/rankmi
https://www.youtube.com/user/RankmiVideo
https://www.rankmi.com/pt-br/solicitacao-de-demo-nurturing

