A Pesquisa de Clima Organizacional desenvolvida pela Missel é uma ferramenta estratégica
para empresas que desejam trabalhar com equipes altamente comprometidas, em perfeita
sintonia com as ações e metas estabelecidas pela liderança.
Você saberá a opinião de seus colaboradores a respeito de como estão percebendo a
empresa, a equipe e o ambiente de trabalho, e assim, transformá-la numa das melhores
empresas para se trabalhar. A consequência será a atração dos melhores talentos do
mercado e a retenção dos mesmos, com alto nível de satisfação e motivação para o
trabalho.
O objetivo da ferramenta é identificar os principais fatores que afetam positiva e
negativamente a gestão de uma empresa. Através de um questionário customizado de
acordo com cada cliente, que é respondido pelos colaboradores da empresa, a Missel
fornece informações estratégicas para tomada de decisão sobre aspectos relevantes que
impactam na excelência do clima organizacional.
Ao ter conhecimento sobre como os colaboradores percebem a empresa, a tomada de
decisão a nível estratégico ganha credibilidade em dados estatísticos, com maior
assertividade e resultado. Além disso, os colaboradores aumentam sua participação no
crescimento da empresa, gerando engajamento e reduzindo o turnover.

TENHA OS RESULTADOS ATRAVÉS DE:
Gráficos práticos;
Dados qualitativos e quantitativos;
Interpretação dos resultados por um
Consultor Sênior Especializado;
Plano de ações sugeridas, facilitando a
tomada de decisões e a prevenção e
solução de problemas;
Indicadores específicos para Programas
de Qualidade.
®
CAPAC ITAÇ Ã O E M PR E SAR IAL

ETAPAS DO PROCESSO
A partir de um relatório com gráficos e análises qualitativas, é apresentada uma avaliação da empresa por
parte dos colaboradores sobre aspectos como:

Liderança

Estrutura física
e Recursos

Comunicação

Remuneração,
Benefícios e
Carreira

Práticas de
Gestão

Qualidade
de Vida

ALGUNS BENEFÍCIOS DA PESQUISA DE CLIMA

Responder as necessidades de
melhoria com dados precisos

Validar políticas de gestão
organizacional

Identificar necessidades de
treinamento e desenvolvimento

Oferecer um canal de
comunicação entre empresa e
colaboradores

Orientar para tomada de
decisão estratégica em todos
os níveis

Entre em contato conosco e solicite um orçamento para
realizar a Pesquisa de Clima Organizacional na sua Empresa.

www.missel.com.br

51 3338.0220

Simoni Missel

Claudio D’Amico

Missel Capacitação Empresarial

