
Aprimore a gestão do seu negócio com o SA 
Survey Manager. O módulo coleta, tabula e extrai 
os seus resultados, transformando a gestão em 
uma tarefa mais simples e ágil.

SA Survey Manager 

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



Receba feedback em tempo real por meio de pesquisas de 
satisfação eletrônicas. Crie formulários, enquetes, pesquisas 
anônimas e tabule automaticamente os dados.

Feedback, autonomia
e gráfi cos

Conheça as principais aplicações

CRIAÇÃO DE FORMULÁRIOS
A funcionalidade permite a criação de formulários 
contendo a quantidade de tópicos desejada. Você pode 
criar opções de respostas do tipo texto, simples ou múltipla 
escolha, além de defi nir condicionais, que redirecionam a 
pesquisa de acordo com a resposta.

WORKFLOW COMPLETO
Obtenha mais fl uidez no processo de pesquisa ao seguir um 
fl uxo de trabalho que perpassa todas as etapas do ciclo de vida 
da sua análise. Você inicia ao criar as categorias de pesquisas, 
realiza as principais defi nições, tópicos e agrupamentos e, 
depois, fi naliza com a criação de ocorrências, defi nição de 
liberação e encerramento do seu estudo.

GERAÇÃO DE SENHAS
O módulo permite criar pesquisas anônimas que podem ser 
respondidas por usuários de fora do SA. Para manter o controle 
de quem responde, é possível gerar senhas de acesso a essas 
pesquisas, que são enviadas por e-mail aos participantes.

TABULAÇÃO DE RESULTADOS
É possível tabular todas as respostas que foram 
registradas por alguma pesquisa impressa, facilitando a 
análise dos resultados dessas pesquisas.

PESQUISAS ANÔNIMAS
As pesquisas anônimas podem ser realizadas de duas 
formas: digitalmente, por meio de distribuição de senhas, 
ou via formulário impresso. Dessa forma, as pesquisas 
podem ser respondidas por participantes que tenham ou 
não acesso à Suíte SA, seja presencialmente ou ainda de 
forma virtual, via e-mail e senha.

CRUZAMENTO DE DADOS
Possibilita a criação de análises a partir da visualização 
dos resultados de pesquisas realizadas, com diagramas e 
diversas possibilidades de cruzamentos de informações.

ENQUETES
Além de possibilitar a realização de grandes pesquisas 
organizacionais, o módulo ainda possui a opção 
de realizar enquetes rápidas e simples, sem estar 
necessariamente atrelada às ferramentas mais complexas 
do SA Survey Manager.

Conheça as principais aplicações

MONITORAMENTO
Acompanhe as pesquisas através de fi ltros, situação, 
responsável, datas estimadas e realizadas. A ferramenta 
também possibilita salvar estes fi ltros e compartilhá-los 
para futuras consultas.



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades
  Workfl ow completo para as operações de pesquisas eletrônicas;

  Defi nição de periodicidade das pesquisas;

  Autonomia na elaboração de questionários e aplicação de pesquisas;

  Acompanhamento do feedback dos participantes em tempo real;

  Avaliações segmentadas por entidades de participantes e por ocorrências;

  Opção de pesquisas anônimas com proteção pessoal por senha;

  Relatórios consolidados e segmentados com visões sistêmicas e detalhadas;

  Gráfi cos de cruzamento de dados em 3D;

  Aplicação da pesquisa de forma eletrônica ou de forma convencional (com opção para 

tabulação dos dados coletados manualmente).
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