
Pesquisa de Clima Sua Empresa 
Análise subjetiva do resultado  

 

www.insightgestao.com.br 1 

Relatório Global 

Pesquisa de Clima 

Sua Empresa 

2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.insightgestao.com.br    



Pesquisa de Clima Sua Empresa 
Análise subjetiva do resultado  

 

www.insightgestao.com.br 2 

Dimensões 
 

 
 

Para garantir abrangência do resultado, a pesquisa abordou as 

seguintes dimensões: 

 

   
 

Identificação / Engajamento 
 

Qualidade 
 

Ambiente de Trabalho 

   

 
Liderança 

 
Condições de Trabalho 

 
Gestão de Desempenho 

 

   
 

Treinamento 
 

Trabalho em Equipe 
 

 
Comunicação 

 

  

 

 
Reconhecimento 

 
Benefícios 
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Resultados gerais 
 

 

1200 
Colaboradores 

1000 

Respondentes 

83,00% 

Percentual 

População total Quantidade de respondentes Taxa de Adesão 

72,29% 

Favorabilidade Geral 

71,88% 

Colaboradores 

73,07% 

Gestores 

622 Respondentes 573 Respondentes 49 Respondentes 

69,10% 
Engenharia e Manutenção 

75,20% 
Operações 

61,96% 
Supply 

208 Respondentes 283 Respondentes 50 Respondentes 

67,97% 
Gestão e Finanças 

67,93% 
Geral / Novos Negócios  

49 Respondentes 32 Respondentes  
 
Favorabilidade  
O cálculo do índice favorável tem como base a quantidade respondentes que escolheu a opção com 

valor 3 ou 4 em todas as afirmativas do inventário. 

Desfavorabilidade  
O cálculo do índice desfavorável tem como base a quantidade respondentes que escolheu a opção com 

valor 1 ou 2 em todas as afirmativas do inventário. 

Meta de Corte 
Para gerar facilidade na análise, alinhamento e servir como base para tomada de decisões, definimos 

uma meta de 75%. Os valores que estiverem abaixo dessa meta serão destacados em vermelho e os 

que estiverem acima da meta, destacados em verde. 
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Resultados Global das Dimensões 
 

 

Macro Fatores Favorável (Decrescente) 

Condições de Trabalho 79.69% 

Ambiente de Trabalho 75.00% 

Identificação / Engajamento 75.00% 

Qualidade 75.00% 

Gestão de Desempenho 73.44% 

Treinamento 70.31% 

Liderança 69.79% 

Trabalho em Equipe 65.63% 

Comunicação 57.29% 

Reconhecimento 51.56% 

Benefícios 50.00% 
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Tabela de Afirmativas Geral 
 

Fator Favorável 

Considero que a Empresa possui um ambiente de trabalho agradável. 84.38% 

Os equipamentos, materiais, ferramentas e tecnologias colocados à minha disposição são adequados... 84.38% 

Considero que a Empresa possui credibilidade e confiança no mercado da aviação. 81.25% 

Posso contar com a colaboração dos colegas para realizar trabalhos em equipe.  78.13% 

A empresa contribui para o meu desenvolvimento profissional. 78.13% 

Meu desempenho é avaliado de forma justa pelo meu gestor. 78.13% 

Considero adequadas as instalações do meu ambiente de trabalho. 75.00% 

Buscamos a melhoria contínua dos nossos processos. 75.00% 

A empresa tem o compromisso com a qualidade em suas atividades. 75.00% 

Os gestores agem de acordo com o que falam. 71.88% 

Recebo de forma clara e objetiva, as informações transmitidas pelos canais de comunicação da Empresa. 68.75% 

Tenho motivação para realizar um trabalho de qualidade na Empresa. 68.75% 

Meu gestor imediato sabe dividir bem as tarefas entre a equipe, considerando as habilidades individuais.  68.75% 

Meu gestor sabe motivar e inspirar pessoas. 68.75% 

Meu gestor discute comigo meus pontos fortes e a desenvolver (feedbacks).  68.75% 

A empresa se preocupa com a segurança, bem estar e qualidade de vida dos funcionários. 65.63% 

Recebo treinamentos adequados para executar minhas tarefas. 62.50% 

Sou reconhecido por minhas atitudes e pelas entregas realizadas. 59.38% 

Recebo informações claras sobre os objetivos e resultados da empresa através da liderança. 53.13% 

Considero que existe integração entre os departamentos da Empresa. 53.13% 

A comunicação entre as áreas é eficiente. 50.00% 

A remuneração e os benefícios oferecidos pela Empresa são compatíveis com o mercado. 50.00% 

Percebo que tenho oportunidades de crescimento profissional dentro da Empresa. 43,75% 

  



Pesquisa de Clima Sua Empresa 
Análise subjetiva do resultado  

 

www.insightgestao.com.br 6 

 

Favorabilidade por Diretoria 
 

 

 

 
 

 
 

Resultados por Diretoria

BASE FAVORABILIDADE RESPONDENTES

Operações 75,70 283

Gestão e Finanças 67,97 49

Geral / Novos Negócios 67,93 32

Engenharia e Manutenção 66,10 208

Supply Chain 60,96 50
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Tabela Dimensões por Diretoria 
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Dimensões Mais Favoráveis e Mais 
Desfavoráveis por Diretoria 

 

 
 Mais Favorável Mais Desfavorável 

Geral Condições de Trabalho Benefícios 

Operações Identificação / Engajamento Benefícios 

Supply Chain Identificação / Engajamento Reconhecimento 

Gestão e Finanças Identificação / Engajamento Benefícios 

Geral / Novos 
Negócios 

Condições de Trabalho Benefícios 
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Favorabilidade por Hierarquia 
 

 

Macro Fatores 
Gestores 

Fav (Rank) 
Colaboradores 

Fav (Rank) 

Identificação / Engajamento 93.88% (1º) 87.43% (1º) 

Qualidade 88.78% (2º) 82.81% (2º) 

Ambiente de Trabalho 85.71% (3º) 79.23% (3º) 

Liderança 79.59% (4º) 71.20% (5º) 

Gestão de Desempenho 76.53% (5º) 67.71% (7º) 

Condições de Trabalho 73.47% (6º) 76.44% (4º) 

Reconhecimento 70.41% (7º) 53.14% (10º) 

Trabalho em Equipe 67.35% (8º) 65.79% (8º) 

Comunicação 63.95% (9º) 62.89% (9º) 

Treinamento 62.24% (10º) 68.67% (6º) 

Benefícios 59.18% (11º) 42.58% (11º) 
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Favorabilidade por Hierarquia – Visão Gráfica 
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Análise dos resultados  
 

Segue nossa análise imparcial com base nas teorias e modelos modernos do mercado com sugestões 

de ação marcadas em amarelo. 

 

 

Identificação / Engajamento 

Esta dimensão foi a melhor avaliada da Pesquisa com 87.94% de favorabilidade. Podemos perceber 

que ambas as afirmativas superaram a meta de 75.00%, e os respondentes afirmam que a Empresa 

possui credibilidade no mercado e que a motivação para qualidade está alta. 

 

 

 

Qualidade 

Esta dimensão atingiu um alto índice de Qualidade com 83.28% de favorabilidade. As duas afirmativas 

relacionadas a esta dimensão aponta uma excelente percepção tanto na melhoria contínua quanto ao 

compromisso da Empresa com a qualidade. 
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Ambiente de Trabalho 

Esta dimensão também foi bem avaliada com 79,74%. As pessoas percebem que o ambiente de trabalho 

da Empresa é agradável, mas que a segurança, bem estar e qualidade de vida dos funcionários 

necessita de melhorias (73,63%).  
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Condições de Trabalho 

Alinhada com a dimensão Ambiente de Trabalho, as Condições de Trabalho também ficaram acima de 

75.00% com 76.21%. Ambas as afirmativas tiveram bom resultado, deixando claro que as instalações e 

os equipamentos, materiais, ferramentas e tecnologias são adequados para a execução do trabalho. 

  

 

  



Pesquisa de Clima Sua Empresa 
Análise subjetiva do resultado  

 

www.insightgestao.com.br 14 

Liderança 

Liderança foi avaliada no Geral, com 71.68% de favorabilidade. De acordo com o resultado, a Liderança 

demonstra saber dividir bem as tarefas considerando as habilidades individuais, mas necessita melhorar 

o estímulo à motivação e inspirar mais as pessoas. O que chamamos de “walk the talk”, está 

representado na afirmativa “Os gestores agem de acordo com o que falam”. Este item ficou com apenas 

67.20% de favorabilidade, demonstrando que grande parte dos respondentes percebem uma 

dissonância entre o discurso e a prática da liderança. Este é um ponto chave para a gestão de pessoas, 

pois a liderança deve servir de exemplo para sua equipe. Não praticar o que se fala, reduz a confiança 

da equipe e gera distanciamento entre líder e liderado, reduzindo por consequência os resultados. 

Sugerimos a construção e aplicação de um Programa de Liderança com pelo menos dois módulos 

focados em Liderar e Gerenciar Pessoas. 

 

Gestão de Desempenho 

A dimensão Gestão de Desempenho traz duas afirmativas. A primeira está relacionada a justiça da 

avaliação que os gestores fazem de seus subordinados, que atingiu 76.05%, demonstrando que há 

percepção de justiça nas avaliações. A segunda, diretamente relacionada a feedback, não alcançou um 

bom resultado com apenas 60.77% e é um ponto fundamental no desenvolvimento de pessoas, na 

motivação e no engajamento. Frequentemente o feedback é associado apenas à crítica ou a 

oportunidades de melhoria, o que causa um certo temor sobre esses momentos. Logo, quando o líder 

realiza seus feedbacks focando na maior parte das vezes em pontos negativos, pode gerar redução 

natural destes encontros, afinal, ninguém gosta de conversas com foco no negativo e na crítica sempre. 

Nossa sugestão é criar um processo formal de feedback contínuo com o uso do Smartleader. Aproveitem 

as funcionalidades de registro de feedback, criando regras formais. O feedback deve ser contínuo, e o 

uso do Smartleader pode auxiliar na melhoria dessa dimensão em uma próxima pesquisa.  
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Treinamento 

A dimensão Treinamento alcançou apenas 68.17% de favorabildade, o que demonstra uma percepção 

desfavorável sobre a contribuição que a Empresa oferece para o desenvolvimento de seus profissionais. 

A afirmativa “Recebo treinamentos adequados para executar minhas tarefas” alcançou 71.06% enquanto 

“A empresa contribui para o meu desenvolvimento profissional” apenas 65.27%. Este resultado sugere 

uma avaliação imediata sobre a quantidade, qualidade e foco dos treinamentos oferecidos pela 

Empresa, afinal, os resultados podem ser melhores quando a empresa estimula e oferece bom 

treinamentos específicos para as atividades, bem direcionados e eficazes. 

 

Ao mesmo tempo, é importante destacar que o desenvolvimento profissional deve ser de 

responsabilidade do próprio colaborador, não devendo este “depositar” na empresa, esta carga e atuar 

de forma passiva em seu próprio desenvolvimento. 

 

Sugerimos uma comunicação voltada para que cada colaborador deva buscar se desenvolver, evoluir e 

ampliar sua capacidade técnica e comportamental para o trabalho, na busca de resultados superiores. 
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Trabalho em Equipe 

 

Esta dimensão atingiu apenas 65.92%. O resultado combina com a afirmativa da dimensão 

Comunicação, que aborda sobre a comunicação entre áreas, e que alcançou apenas 43.41%. A 

dimensão Trabalho em equipe teve alcance de apenas 65.92%. Analisando o gráfico podemos perceber 

que o trabalho em equipe entre departamentos é desfavorável entre áreas mas internamente a afirmativa 

que trata do trabalho em equipe entre colegas ficou com alta favorabilidade com 87.62%. 

Sugerimos a aplicação de Team Buildings entre equipes que tem alguma interdependência. Nestes 

Workshops, sugerimos que cada equipe apresente seus desafios e com uma dinâmica moderna cada 

equipe poderia alinhar expectativas sobre o que precisa da outra equipe. Além disso, poderíamos 

fortalecer a ideia de equipes de alto desempenho e praticar suas características com jogos e ludicidade. 
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Comunicação 

Na sequência vem a Comunicação, com 62,97% de Favorabilidade, e podemos perceber que a 

afirmativa “Recebo de forma clara e objetiva as informações transmitidas pelos canais de comunicação 

da Empresa” com 81,67% contribuiu para este resultado. As outras duas afirmativas, ficaram muito 

abaixo da meta de 75% com 63,83% para as informações vindas por meio da liderança e 43,41% 

relacionado à comunicação entre áreas. Quando a comunicação entre áreas não é eficiente, e o índice 

de satisfação está com índice muito baixo, como é o caso, outros fatores de desempenho podem ser 

impactados como o trabalho em equipe, a cooperação e a fluidez do trabalho interdependente. Este 

ponto necessita atuação urgente. Na sequência é importante criar um processo para que a liderança 

possa garantir eficiência na transmissão de informações sobre objetivos e resultados. 
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Reconhecimento 

O reconhecimento foi uma dimensão que teve um resultado bastante desfavorável. Com apenas 

54.50% ambas as afirmativas ficaram com resultados muito inferiores à meta de 75.00%. A percepção 

de oportunidade de crescimento ficou com apenas 51.29% enquanto o reconhecimento por atitudes e 

entregas realizadas atingiu 57.72%. 

 

A falta de reconhecimento pode provocar impactos diretos na motivação e no engajamento, pois gera a 

perda de perspectivas de crescimento profissional. E se não existe perspectiva de crescimento, o 

trabalho perde o significado. Além disso, não reconhecer esforços extras, reduz a iniciativa e o 

comprometimento com os resultados organizacionais. Sugerimos o uso dos Emblemas no Smartleader 

para aumentar o reconhecimento público, a revisão das oportunidades internas e de carreira na 

empresa com base nas avaliações de desempenho e metas. 
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Benefícios 

Benefícios, foi a pior dimensão avaliada na Pesquisa, com apenas 43.89% de favorabilidade. A afirmativa 

que inclui remuneração e benefícios apresenta um índice de favorabilidade abaixo de 50.00%, o que 

denota um alto grau de insatisfação com este fator diretamente ligado ao desempenho.  

 

O salário, segundo a hierarquia das necessidades de Maslow, é um fator fisiológico estrutural para a 

motivação. É importante revisar e pesquisar os valores de salário do mercado da empresa, para 

conquistar um nível mínimo de satisfação com relação a este item e garantir estímulo para o trabalho. 

Quanto aos benefícios, serão fatores que destacam a organização de outras, atraindo e retendo talentos 

e impulsionando o engajamento e cada empresa deve, de forma estratégica, definir um plano de 

benefícios de acordo com sua necessidade de retenção/atração. 
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Comparação com  
outras pesquisas 

 
 

 
Desde 2002 a Insight vem aplicando pesquisas em clientes diversos, em tamanho e segmentos. 

Todas estas pesquisas utilizaram inventários personalizados, criados para cada cliente e seu momento, 

com dimensões específicas e um rol de questões apropriadas para o clima, as políticas e os fatores de 

satisfação a serem avaliados. 

É importante ficar claro que cada empresa possui sua dinâmica e sua cultura. Além disso, o momento 

histórico da aplicação tem impacto decisivo nos resultados, pois a visão sobre o trabalho e sobre as 

relações de trabalho empresa-colaborador é dinâmica, e evolui constantemente. Novas visões e 

modelos surgem, mudando o foco de atuação do RH, das lideranças e das próprias empresas. 

Dessa forma, comparar resultados entre empresas, com inventários, dimensões e questões distintas, é 

algo bastante subjetivo e arriscado. Sugerimos que, nenhuma decisão ou ação seja tomada, com base 

nessa comparação, pois os resultados não são “comparáveis”, dada a complexidade e a personalização 

realizada para cada cliente. 

Abaixo, seguem resultados por segmento, que devem ser vistos como referências apenas. 
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Acesso continuado  
aos resultados 

 

 

ACESSO A RELATÓRIOS DETALHADOS 

A plataforma Insight ficará aberta caso a empresa necessite de outros relatórios mais detalhados. Alguns 

filtros poderão de aplicados, desde que não gere 5 registros ou menos, garantindo o sigilo da pesquisa. 

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos e desejamos que as ações realizadas em parceria 

conosco, internas e com outros fornecedores possam surtir efeitos positivos na próxima pesquisa de 

clima. 

Conte conosco! 

22 DE MAIO DE 2021. 

 

 

THIAGO GOMES 

PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 
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