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Montar pesquisa:

Após ter cadastrado a pesquisa

em “Cadastro” > “Pesquisa”

devemos iniciar a estruturação

da pesquisa.

Montar Pesquisa



Dimensão da o nome a um grupo de
questões que abordam um sub tema ou
assunto específico, dentro de uma pesquisa.
Você pode utilizar dimensões já criadas na
sua pesquisa ou criar novas.

O que é 

Dimensão?

Montar pesquisa:

A montagem da pesquisa se inicia pelo cadastramento das dimensões que a compõem.

Dimensão



Antes de vincular dimensões a uma

pesquisas devemos selecioná-la

entre as previamente cadastradas.

Dimensão



Nova: Se não existir uma

dimensão já cadastrada clique

aqui cadastrar uma nova (veja

como no próximo slide).

Aqui festão listadas todas as dimensões que já foram cadastradas e que podem ser

“arrastadas” (clique sobre ela após e, após aparecer o ícone, arraste para a esquerda

para incluir essa dimensão na pesquisa).

Dimensão:

Indica que estamos acrescentando

dimensões à pesquisa

Pesquisa:

Nome da pesquisa selecionada

Dimensão



Nesse campo, informe o 

nome que você dará à 

dimensão.

Salve para incluir a 

dimensão no cadastro.

Dimensão



Aqui estão listadas todas as dimensões que já foram

cadastradas e que podem ser “arrastadas” para

fazer parte da pesquisa.

Como arrastar:

Passe o mouse sobre a descrição da dimensão até mudar a forma para seta de

quatro pontas, clique e arraste.

Incluir:

Depois de arrastar, solte o

botão do mouse nessa área e

a dimensão selecionada já

fará parte da pesquisa.

Dimensão



Você verá que há várias perguntas existentes, você
pode utilizá-las na sua pesquisa ou criar novas.
Todas as suas perguntas criadas ficarão nesta tela,
não será necessária criá-las novamente caso
deseje utilizar estas mesmas perguntas em outra
pesquisa.

Perguntas

Montar pesquisa:

Após criar ou selecionara as dimensões que farão parte de

sua pesquisa você deverá cadastrar ou selecionara as

perguntas que farão parte de cada dimensão.

Perguntas



1- ANALÍTICA:
Pesquisa que será aplicada utilizando a estrutura do organograma e para

times. O resultado será disponibilizado somente se houverem 3 ou mais

respostas por área pesquisada (embora todas as respostas sejam

computadas a nível global).

Teremos 2 tipos de analítica:

a- Padrão : utilizada a estrutura padrão do sistema e tem a possibilidade

de geral relatório automaticamente em Power Point e cria indicadores

previamente estruturados.

b - Configurável : Podem ser incluídas qualquer texto para as respostas e os

fatores (fixos para pesquisa analítica como “Alto, Médio e Baixo”) que farão a

composição dos indicadores.

Se quiser, nesse caso , utilizar o relatório automático é possível mas deverão

constar no mínimo 5 alternativas de respostas.

Tipos de 

Pesquisa

Perguntas

Temos dois tipos básicos de pesquisa: 



2-AVALIATIVA (não analítica) ou de PERFIL COMPORTAMENTAL

Pesquisa que será utilizada para avaliação individual dos usuários (perfil

comportamental).

Ela gerará um relatório gráfico das dimensões e detalhado em Excel.

Caso a empresa deseje utilizar uma pesquisa de perfil comportamental

diferente da fornecida pelo sistema, deverão ser acrescentados pesos às

respostas de acordo com a metodologia da pesquisa incluída no sistema.

Poderá ser aplicada para times, porém não se pode utilizar a estrutura de

organograma (diferentemente da pesquisa analítica)

Tipos de 

Pesquisa

Temos dois tipos básicos de pesquisa: 

Perguntas



2- Selecione o tipo de resposta da pergunta:
As respostas podem ser de múltipla escolha

(aparecem automaticamente todas as opções

e o usuário escolhe uma), lista suspensa (o

usuário clica na pergunta e as possíveis

respostas aparecem e ele clica em cima de sua

opção) ou discursiva (abre uma caixa de texto

para o usuário escrever sua resposta). Veja

exemplos abaixo à direita.

1-Pergunta:
Descreva a sua pergunta

Perguntas

*Múltipla escolha.*Lista Suspensa;



3- Indique se esta pergunta será obrigatória ou não:
Os usuários não poderão submeter a pesquisa sem
antes haver respondido a todas as perguntas
marcadas como obrigatórias

4- Copiar resposta: Se existe o cadastro de um
conjunto de respostas já disponível de qualquer outra
pesquisa, você poderá copiá-la na pergunta que
está cadastrando.

5- Usar respostas analíticas:
Você também deve indicar se as respostas que
pretende colocar nessa pergunta serão analíticas.

Respostas analíticas padrão do sistema

permitem geração automática de relatório em

Power Point. São cinco opções em uma

pergunta padrão do sistema:

• Concordo totalmente,

• Concordo,

• Nem concordo nem discordo,

• Discordo

• Discordo totalmente.

Tela quando seleciona analítica

copia as respostas

padrão do sistema

cadastra suas próprias

respostas analíticas para essa

pergunta em “Opções de

resposta”.

Perguntas



Ao selecionar “Usar respostas analíticas” você tem a

opção de escolher entre manter as respostas

padrões (Concordo totalmente, Concordo, Nem

concordo, nem discordo, Discordo e Discordo

totalmente) ou personalizar.

Note que um campo “Fatores” aparecerá, ele serve

como parâmetro para a geração dos indicadores de

resultado da pesquisa conforme relatório automático

padrão*.

Para se gerar os indicadores de acordo com a

metodologia do sistema padrão é obrigatório

colocar os três fatores na proporção que julgar

conveniente para formação dos indicadores.

Recomenda-se utilizar de acordo com o que vem

pré-preenchido quando selecionado “utilizar

respostas analíticas” e responder “Sim” ao quadro

que vier em seguida.

*veja estrutura de relatório automático

Utilizando respostas analíticas padrão do sistema:

Perguntas



Utilizando respostas analíticas diferentes 

Do padrão do sistema (configuráveis):

Note que um campo “Fatores”

aparecerá, ele serve como parâmetro

para a geração dos indicadores de

resultado da pesquisa conforme

relatório automático padrão*.

*Utilizará o relatório padrão porém

utilizando as respostas cadastradas (se

forem no mínimo igual a 5). Caso queira

que seja abaixo de 5 deverá baixar o

resultado da pesquisa em Excel e utilizar o

arquivo para gerar o relatório.

Perguntas

**

**



Utilizada para pesquisa que vão apresentar

resultados do perfil comportamental

individuais por usuário.

Permite uma só pesquisa (podendo ser

aplicada repetidas vezes (sobre

escrevendo a anterior).

A empresa poderá cadastrar a sua própria

pesquisa* comportamental se não quiser

utilizar a fornecida pelo sistema.

Pesquisa avaliativa:

Quando você selecionar “atribuir pontos”,

automaticamente será uma pesquisa avaliativa.

*Os pesos serão utilizado para cálculo dos

indicador conforme a metodologia que

você escolher.

Note que os relatórios do sistema estão

orientados à geração automática dos

gráficos utilizando os pesos padrão (1 a 5,

com cinco respostas).

Perguntas

Perguntas Avaliativas



Depois que as dimensões estiverem cadastradas e inseridas na área de montagem da

pesquisa, basta arrastar as perguntas para baixo da dimensão correspondente.

Exemplos após inclusão de Dimensões e Perguntas.

Montagem da Pesquisa
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Você notou que o sistema 

permite criar todos os 

componentes da pesquisa 

de forma individual e 

independente?
Você pode criar um banco
de dados de perguntas, sem
necessariamente vinculá-las
a uma nova pesquisa.

Você também pode transferir os componentes

que já foram utilizados em uma pesquisa

anterior para uma nova pesquisa.


