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Ferramenta que permite identificar quais são os fatores que afetam (negativamente e positivamente)

a motivação das pessoas que integram a empresa/área, verificando a percepção das pessoas, ou seja,

como elas se sentem e, consequentemente, qual o nível de motivação que faz com que elas reajam a

esta percepção.

Pesquisa de Clima



✓ Identificar os aspectos que têm
contribuído ou prejudicado a EMPRESA
para engajar os seus colaboradores frente
os objetivos e estratégias de negócio.

✓ Compreender as diferentes percepções
entre unidades, áreas, especialidades,
criando oportunidades e alternativas para
uma maior sinergia.

✓ Orientar a priorização das ações de
melhoria pós-pesquisa, bem como os
planos de ação.

Oportunidades



A cultura de uma empresa é
“traduzida” pelo comportamento de
seus líderes, que influenciam os seus
colaboradores por meio do seu
exemplo e de ações que aculturam as
pessoas àquele ambiente.

Como a Pesquisa de Clima contribui para a eficiência da gestão?

O clima organizacional é, de certa
forma, o reflexo da cultura da
organização, ou melhor dizendo, o
reflexo dos efeitos dessa cultura na
organização como um todo.



Efeitos do clima na Organização

- Dedicação
- Motivação
- Produtividade
- Comprometimento com a qualidade
- Satisfação do Cliente
- Lucratividade
- Engajamento

Clima 
Favorável

- Alta Rotatividade
- Frustração
- Absenteísmo
- Ausência de credibilidade na empresa
- Baixa produtividade e baixa pro atividade
- Disseminação da negatividadeClima

Desfavorável



Efeitos do clima na Organização

Negativo
Rejeição
Frieza
Frustação
Distanciamento social
Alienação

Letargia
Apatia
Indefinição
Indiferença
Desinteresse

Positivo
Aceitação
Calor humano
Satisfação
Receptividade
Comprometimento

Desfavorável Neutro Favorável



✓ Retenção de Talentos
✓ Diminuição do índice de doenças psicossomáticas
✓ Treinamentos sintonizados com os objetivos da empresa, gerando resultado
✓ Maior produtividade
✓ Melhoria na comunicação interna
✓ Aumento do comprometimento dos funcionários com a empresa - Engajamento
✓ Integração
✓ Credibilidade

Benefícios da Pesquisa de Clima

Clima Comprometimento Produtividade



Objetivo Geral
Formato On Line

2017

Obter um diagnóstico da percepção dos colaboradores 
sobre a qualidade do ambiente de trabalho e a satisfação 
das áreas internas, identificando os principais fatores que 

influenciam sua motivação, comprometimento, 
engajamento e nível de confiança. 

77% de adesão



Pesquisa de 
Clima

Divulgação dos 
Resultados 

Grupos de 
Trabalho

Implementação 
planos de ação

Visibilidade das 
ações

Ciclo da Pesquisa de Clima do 
Grupo Águas do Brasil

Onde estamos?

Grupos de Trabalho

Implementação planos de ação



Questão Favorabilidade

Tenho orgulho de dizer aos outros que trabalho aqui. 99%

Entendo como meu trabalho contribui para o sucesso da
empresa.

99%

Tenho conhecimento da importância de cada uma das
atividades que executo.

99%

Busco melhorar meus conhecimentos e me aprimorar para
crescer profissionalmente dentro do Grupo

99%

Eu recomendaria a empresa para um amigo como um
excelente lugar para trabalhar.

98%

Pesquisa de Clima no Grupo Águas do Brasil

Fator

Engajamento



- Dar retorno e manter a credibilidade neste processo

- Estruturar planos de ação, para fortalecer os temas
com menor favorabilidade, através de grupos de
trabalho multifuncionais.

- Fortalecer a comunicação, em todos os aspectos, no
Grupo

DESAFIOS

Selo divulgado em todas as ações relacionadas
aos resultados da Pesquisa de Clima.



OBRIGADA!
ISABELA FURRIER

isabela.furrier@grupoaguasdobrasil.com.br
(21) 2716-6336 / (21) 99738-9230

WILMA DAL COL
wilma.dalcol@right.com

(11) 2155-3944 / (11) 95578-6384


