
Cuestionario diseñado con Encuestafacil.com 

Encuesta: Exemplo de Pesquisa 
 

Pág. 1.- Exemplo de Pesquisa 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta pesquisa é um bom exemplo do que se pode fazer com EncuestaFacil.com. Contém uma série de perguntas para 
ilustrar a potência da ferramenta. Com EncuestaFacil.com, É POSSÍVEL DESENHAR UMA PESQUISA COMO ESTA EM 15 
MINUTOS. Clique "seguinte" para ver a pesquisa. 
 

Pág. 2.- Conhecimento 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 1.- Como você conheceu a EncuestaFacil.com? 
(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Respondendo uma pesquisa  
 Através de um buscador (Google, Yahoo,...)  
 Por um link em outra página Web  
 Por um artigo que li  
 Através de amigos /conhecidos  
 Por um Email  
 Outro (Por favor especificar)_______________________________________________________  

 

 
Pág. 3.- EncuestaFacil.com 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 2.- País de procedência: 
(* Marque una sola opción) 
 

 Argentina  
 Chile  
 Colombia  
 España  
 México  
 Perú  
 Outros  

 
Preg. 3.- Quantas vezes você visitou nossa web? 

(* Marque una sola opción) 
 

 Esta é a primeira vez que visito a web  
 Esta é a segunda vez que visito a web  
 Pelo menos três vezes  
 Não me lembro  

 
Preg. 4.- Você sabe para que serve EncuestaFacil.com? 

(* Marque una sola opción) 
 

 Sim  
 Não  
 Não tenho certeza  

 
Preg. 5.- Você se inscreveu em nossa página como usuário gratuito? 

(* Marque una sola opción) 
 

 Sim  
 Ainda não  
 Não tenho interesse em inscrever-me  

 



Cuestionario diseñado con Encuestafacil.com 

Pág. 4.- Uso da ferramenta 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 6.- Que uso você daria a EncuestaFacil.com? 
(* Marque una sola opción) 
 

 Pessoal  
 Profissional  
 Nenhum (por favor, explique os motivos)_______________________________________________________  

 

 
Pág. 5.- Uso Profissional 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 7.- Indique seu grau de interesse nas seguintes planilhas que EncuestaFacil.com 
oferece: 

(* Marque una sola opción por fila) 
 

 Muito interessante Interessante Pouco interessante Nada interessante 

Satisfação do Cliente 
 

    

Clima Laboral 
 

    

Teste de Produto 
 

    

Teste de Preço 
 

    

Satisfação do funcionário 
 

    

 

 
Pág. 6.- Dados de classificação 
------------------------------------------------------------------------------------ 

A pesquisa está quase concluída. Estas últimas perguntas servem para analisar melhor os resultados da pesquisa. 
 

Preg. 8.- Aproximadamente quantas pessoas trabalham na sua empresa ou organização? 
(* Marque una sola opción) 
 

 Menos de 10  
 De 10 a 50  
 De 51 a 200  
 Mais de 200  

 
Preg. 9.- Setor de atividade: 

(* Marque una sola opción) 
 

 Telecomunicações e informática  
 Administração pública  
 Agricultura, pesca ou mineração  
 Bancário ou financeiro  
 Construção  
 Consultoria, engenharia ou auditoria  
 Cultura ou ensino  
 Distribuição e comércio  
 Industrial e distribuição associada  
 Pesquisa científica  
 Meios de comunicação  
 Serviços  
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Preg. 10.- Departamento: 
(* Marque una sola opción) 
 

 Administração e Financeiro  
 Atenção ao cliente  
 Qualidade  
 Direção  
 Marketing / Vendas / Comercial  
 Produção  
 Recursos humanos / Formação  
 Técnico / informático / sistemas  
 Outros  

 
Pág. 7.- Contato 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 11.- Se você deseja que enviemos um DEMO do funcionamento da ferramenta 
indique-nos seu Email a continuação: 
 

Respuesta: _____________________________________________________________________________  
 

 
Preg. 12.- Se você tem alguma dúvida, comentário ou sugestão, pode acrescentá-la a 
seguir: 
 

____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 

 
Pág. 8.- Obrigado! 
------------------------------------------------------------------------------------ 

A pesquisa foi concluída. Muito obrigado pela sua colaboração. 
 


