
Pesquisa de Clima
Nosso sistema de pesquisa de clima não envolve somente software, 
trabalhamos com você para montagem de todo seu processo para pesquisa de 
clima. Com total confidencialidade você pode ter seus resultados apurados 
com mais rapidez e assertividade.

Conheça nossas principais funcionalidades:

(11) 5054.8600 | www.essence-rh.com.br | contato@essence-rh.com.br

CRIAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS

APLICAÇÃO VIA WEB E PAPEL

RELATÓRIOS SOB MEDIDA

TOTAL CONFIDENCIALIDADE

WORKSHOPS PARA DIVULGAÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO

PROCESSOS SOB MEDIDA

CONSULTORIA PARA MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS



Para você entender melhor o que fazemos e como 
fazemos observe abaixo:

Criação de questionários: você pode criar seus modelos de questionário, com o 
formato que atende as necessidades de sua empresa e nós conseguimos adequar nossa 
plataforma para que esse questionário possa ser utilizado de forma simples, fácil e rápida.

Total confidencialidade: para nós é de extrema importância que os colaboradores da 
sua empresa se sintam confortáveis em responder o questionário de pesquisa de clima, 
sabendo que, seja qual for sua resposta, estará em total confidencialidade. Nossa plataforma 
foi preparada para que toda resposta seja 100% sigilosa.

Aplicação via web e papel: sabemos que a tendência atual é aplicação da pesquisa de 
clima no formato online e por isso nosso sistema já está preparado para atendê-los, 
entretanto, entendemos que há públicos que ainda precisam da aplicação em papel e por 
isso estamos preparados para realizar quaisquer dos formatos com estratificação de 
resultados fácil e rápida.

Workshops para divulgação e conscientização: fazer uma pesquisa de clima pode 
ser um desafio para a área de recursos humanos quando a empresa ainda não tem cultura 
desta atividade. Nós, da Essence RH, queremos facilitar esse processo para você trabalhando 
com seus profissionais para divulgar e conscientizar da importância dessa atividade, com 
uma consultoria especializada.

Relatórios e processos sob medida: queremos que todo o processo da plataforma 
espelhe a realidade da sua empresa, seja com envio de e-mails, ciclos de aprovação e outras 
atividades chaves do seu processo. E para que ao final desses processos você obtenha os 
melhores resultados desenhamos e entregamos os relatórios que foram criados a quatro 
mãos, entre você e a Essence RH.

Consultoria para mapeamento e acompanhamento dos processos: 
estaremos lado a lado a você para mapear todas as atividades correspondentes ao seu 
processo e acompanhá-las para que você obtenha sempre os melhores resultados.

Uma empresa


