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A quanto tempo você trabalha na empresa?
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Em uma escala de 1 a 5, onde 1 não gosto e 5 gosto muito, o quanto vc gosta de 
trabalhar nesta empresa?
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Você sabe quais são as expectativas que a empresa tem em relação ao seu trabalho?
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Em uma escala de 1 a 5, onde 1 não tenho nenhum material e recurso disponível e 5, 
tenho todo o material e recurso disponível, tenho material e recurso necessário para 
desempenhar um bom trabalho?
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Você tem autonomia para tomar decisões relacionadas as suas próprias tarefas?
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Em geral, o seu trabalho é estressante?
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Você costuma ficar depois do seu horário de trabalho?
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Em geral, suas tarefas são rotineiras ou diversificadas?
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9) Você sente que seu trabalho é importante para a empresa?
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Como é a sua relação de trabalho com o seu superior imediato?
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O seu superior imediato costuma de dar apoio ao seu trabalho?
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Como é a relação de trabalho com os seus colegas?
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Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é totalmente incompetente e 5 é totalmente 
competente, como você avalia a sua equipe como um todo?
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Como é o seu ambiente de trabalho? (mesa, cadeira, sala, banheiro)
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No último ano, você teve alguma oportunidade de crescimento e/ou aprendizado na 
empresa?
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Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é não tem nenhuma informação e 5 é totalmente 
informado, você se sente informado com o que acontece na empresa?
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Você tem o conhecimento claro de qual é a missão, visão e valores da empresa?



Você tem um conhecimento claro de quais são os objetivos e metas da empresa para 
os próximos 6 meses?



Quais são os pontos fortes de sua empresa?
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Quais são os pontos de melhoria de sua empresa?
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Com relação ao seu superior imediato, escolha apenas 3 adjetivos abaixo:
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Com relação ao seu superior imediato, escolha apenas 3 adjetivos abaixo:
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Mario

Camilo



Pontos Fortes

• Esforçado;
• Dedicado;
• Tem posicionamento firme;
• Resolvedor;
• Empolgado;
• Tem atitude

Pontos de Melhoria

• Mais firme;
• Cumprir o que promete;
• Ser imparcial;

Camilo
Perfil 

Gato/Lobo



Pontos Fortes

• Proatividade;
• Esforçado;
• Focado;

Pontos de Melhoria

• Metódico demais;
• Focar mais;
• Diminuir o uso do celular no 

trabalho;
Mario



Pódio Negativo

Matias



Pontos Fortes
• Sabe ouvir;
• Ajudador

Pontos de Melhoria

• Mais atitude;
• Só trabalha se o “dono tiver”;
• Preguiça;
• Mais foco;
• Mais atenção.

Matias



Tcharley

Pódio LEM



Pontos Fortes

• Muito apoio;
• Educado;
• Conhecimento técnico;
• Dedicado;
• Confiável;

Pontos de Melhoria

• Se desenvolver mais como gerente;
• Mais foco.

Tcharley
Perfil Gato



Pódio Negativo LEM

Michele



Pontos Fortes
• Faz um com serviço;
• Esforçada, corre atrás.

Pontos de Melhoria

• Ter mais calma;
• Tem dificuldade de ouvir;

Michele



Hernando

Pódio R&J



Pontos Fortes

• Interessado;
• Comunicativo;
• Resolve problemas;
• Conhecimento técnico;
• Tem experiência;

Pontos de Melhoria

• Bipolar;
• Não foca nas vendas por sempre está 

resolvendo problemas;
• Falta ambição 

Hernando



Pódio Negativo R&J

Edilson



Pontos Fortes
• Ótimo vendedor;
• Focado.
• Resolvedor;
• Educado;
• Atencioso.

Pontos de Melhoria

• Desorganizado;
• Ajudar mais na organização;

Edilson



•Entregas;
• Tem problemas com entregas todos os dias;

• Clientes reclamam da demora; 

• Desorganização da distribuição dos motoboys;

Droga Senna Guará



• Estoquistas não repõem e não organizam a loja;

• Mais comunicação quando Leandro passa as entregas via whatsapp;

• Mais organização nos processos; 

• Criar padrão de comportamento e atendimento;

• Muitos furos e desorganização no estoque;

MVB



• Mais organização no balcão;

• Organização do estoque;

• Produtos de giro acaba sem repor; 

• Espaço para almoço e banheiro ruins (banheiro sem fechadura);

• Mais foco da gestão na unidade;

• Necessário motoboy de tempo integral dedicado para lá;

• Mais treinamentos.

LEM



• Ações de divulgação de inauguração;

• Organização do estoque;

• Compra de produtos desnecessários; 

• Organização de funções;

• Mais foco da gestão na unidade;

• Necessário motoboy de tempo integral dedicado para lá;

• Espaço e computador para a área adm;

• Mais treinamentos.

R&J


