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No ano de 2015,  a Pesquisa de Satisfação mudou sua forma de mensurar os 
resultados. De forma a filtrar de melhor maneira as respostas, o público 
participante foi dividido em: Gestores, Bolsistas e Pesquisadores e Público. 



Para cada perfil de participante 
foi definido um formulário 
específico. Em geral, as questões 
versavam sobre as impressões do 
atendimento dispensado pelos 
colaboradores da FAPEAM, seja 
em atendimento presencial ou via 
telefone ou e-mail. 



O formulário mais preenchido foi o de 
bolsistas/pesquisadores que obteve 2439 
respostas. 

O formulário de Gestores 
obteve 3 respostas. 

O formulário do Público 
também obteve 3 
respostas. 



Respostas aos questionários 



Resposta ao Formulário dos Gestores 





























Síntese das respostas dos Gestores 
Todos os participantes afirmaram conhecer a atividade-fim da Fundação e são cientes dos investimentos em CT&I; Sobre os 
programas operacionalizados pela Fundação 33.3% assinalaram que sim e 66.7% assinalaram que conhecem parcialmente os 
programas; Sobre a percepção das ações implementadas pela Fapeam, 66.7% consideram positivas e 33.3% consideram 
parcialmente positivas. 
Sobre o atendimento presencial na Fundação e o conforto na recepção 66.7%  se mostraram satisfeitos e 33.3% parcialmente 
satisfeitos. Com relação ao atendimento da recepção, conforto das salas de reunião e serviço de copa (café e água) todos os 
participantes se mostraram satisfeitos. A pesquisa indagou ainda sobre o atendimento telefônico, o qual foi julgado pelos 
participantes como 100% satisfatório. A limpeza e a conservação do prédio também se mostrou satisfatória aos participantes, com 
100% de aprovação. 
Ainda sobre o atendimento telefônico, 66,7% dos participantes consideraram o atendimento satisfatório e 33.3% se mostraram 
parcialmente satisfeitos. Sobre a cortesia ao telefone todos os participantes assinalaram positivamente, com 100% de satisfação 
nesse quesito. As respostas recebidas por e-mail e o tempo de resposta também foram avaliados com 100 % de satisfação. 
Sobre as parcerias institucionais estabelecidas, todos os participantes assinalaram que contribuíram positivamente com a sua área de 
atuação e que os resultados dessas ações foram positivos. Sobre a perspectiva de novas parcerias todos os gestores assinalaram 
positivamente. 
Sobre a usabilidade do Sigfapeam, 33.3% afirmaram ter dificuldades parciais e 66.7% assinalaram não ter dificuldades em usar o 
sistema. 
Com relação ao atendimento das expectativas dos gestores ao necessitarem utilizar o Sigfapeam, todos assinalaram positivamente. 
As opções do Sigfapeam também foram consideradas satisfatórias por todos os gestores participantes da pesquisa. 
Com relação ao site, 66.7% assinalaram que ele atende satisfatoriamente às suas necessidades e outros 33.3% assinalaram que 
atende parcialmente. Sobre já terem encontrado dificuldades ao navegar pelo site 66.7% assinalaram que não e outros 33.3% 
assinalaram que parcialmente, por já terem tido algum tipo de dificuldade. 
Sobre as dificuldades encontradas na usabilidade do site, todos os gestores afirmaram estar satisfeitos com o suporte recebido para 
apoio. Quanto às mídias sociais, 66.7% afirmaram conhecer o Facebook da Fundação outros 33.7% desconhecem. Sobre Twitter e 
Instagram todos assinalaram não conhecer e não seguir a Fundação nessas redes. 



Resposta ao questionário dos Bolsistas e 
Pesquisadores 





























Síntese das respostas dos Bolsistas/Pesquisadores 
 

Sobre a atividade-fim da Fapeam, 61.7% afirmaram conhecer, 30.7% assinalaram que conhecem parcialmente e outros 7,5% 
afirmaram desconhecer. Sobre se conhece os investimentos em CT&I, 48.4% afirmaram que sim, 46.3% afirmaram conhecer 
parcialmente e outros 5.3% disseram desconhecer os investimentos. Sobre os programas operacionalizados pela Fundação 35.5% 
assinalaram que conhecem, 56.2% disseram conhecer parcialmente e 8.3% afirmaram desconhecer. Sobre a percepção das ações 
implementadas pela Fapeam foi indagado aos participantes se as consideram positivas, 83.6% afirmaram que sim, 14.8% disseram 
considerar parcialmente positivas e 1.7% assinalaram que não são positivas. 
Sobre o atendimento presencial na Fundação, no protocolo 65.7% disseram estar satisfeitos, 31.6% disseram estar parcialmente 
satisfeitos e 2.7% disseram não estar satisfeitos. Com relação ao atendimento da recepção, 69.2% estão satisfeitos, 28.6% assinalaram 
estar parcialmente satisfeitos e 2.2% não estão satisfeitos.  Com relação à limpeza e conservação do prédio e das salas 74.5% disseram 
estar satisfeitos, 23.7% assinalaram como parcialmente satisfeitos e 1.8% não estão satisfeitos. Sobre o conforto da recepção, 62.8% 
estão satisfeitos, 34.4% estão parcialmente satisfeitos e 2.9% não estão satisfeitos. 
Com relação à cortesia dos técnicos do programa em atendimento presencial, 65.6% disseram estar satisfeitos, 31.8% assinalaram 
estar parcialmente satisfeitos e 2.7% disseram não estar satisfeitos. Sobre a cortesia  no atendimento telefônico, 71.4% consideraram 
cortês, 25.3% assinalaram parcialmente cortês e outros 3.2% não consideraram cortês. Sobre se as dúvidas apresentadas no 
atendimento foram sanadas, 65% disseram que sim, 30.4% assinalaram que foram parcialmente sanadas e outros 3.2% disseram que 
não. 



Síntese das respostas dos Bolsistas/Pesquisadores – cont. 
 
Com relação às respostas recebidas via e-mail, 72.1% disseram estar satisfeitos com as respostas recebidas, 24% disseram que 
estavam parcialmente satisfeitos e outros 3.9% disseram que não ficaram satisfeitos. Sobre o tempo de resposta aos e-mails e por 
meio do atendimento telefônico, 63.6% se disseram satisfeitos, 30.5% estavam parcialmente satisfeitos e 5.9% não estão 
satisfeitos. 
Relativo às parcerias estabelecidas com a Fapeam, 80.8% estão satisfeitos, 16% estão parcialmente satisfeitos e 3.2% disseram 
não estar satisfeitos. Foi indagado se as ações realizadas tiveram resultados positivos e 80% dos participantes assinalaram que 
sim, 17.2% assinalaram parcialmente e outros 2.9% marcaram como não. 
Sobre se considera satisfatória a oferta de programas de apoio à pesquisa,  71.1% disseram que sim, está satisfatória. 24.3% 
disseram que está parcialmente satisfatória e outros 4.6% assinalaram que não está satisfatória. 
Com relação às dificuldades e utilizar o Sigfapeam, 54% disseram não ter dificuldades ao utilizar o sistema, 30.8% disseram ter 
dificuldades parciais e 15.2% disseram ter dificuldades. Se o Sigfapeam atendeu às expectativas do usuário quando necessitou 
63.8% disseram que sim, 30.9% assinalaram que parcialmente e 5.3% assinalaram que não. Quando perguntados sobre se as 
opções do Sigfapeam são satisfatórias, 60.3% disseram que sim, 35.2% assinalaram que parcialmente e 4.5% disseram que não. 
Com relação ao site da Fapeam, 64.8% disseram que atende as suas necessidades, 31.5% disseram que atende parcialmente e 
3.7% disseram que não atende às necessidades. Sobre as dificuldades ao utilizar o site, 36% disseram não ter dificuldades, 34.2% 
disseram ter dificuldades parciais e 29.8% disseram ter dificuldades. Sobre as dificuldades, foi perguntado se o problema em sua 
utilização foi resolvido e 67.1% disseram que sim, 23% disseram que parcialmente e 9.9% assinalaram que não foi resolvido. 
Sobre as redes sociais foi indagado aos pesquisadores se conheciam/seguiam o perfil da Fapeam no Facebook, ao qual 57.6% 
disseram que não e 42.4% disseram que sim; Twitter ao qual 91.6% assinalaram que não e 8.4% disseram que sim; e Instagram, ao 
qual 91% disseram que não seguem e 9% assinalaram que sim. 



Resposta ao questionário do Público 























Síntese das Respostas ao questionário do Público 
A Fapeam também desenvolvou um questionário voltado ao Público sem vínculo com a instituição. Sobre a atividade fim da Fapeam 
66.7% afirmou conhecer e 33.3% assinalou não ter conhecimento. Quanto aos investimentos em CT&I, 33.3% afirmaram ter 
conhecimento e 66.7% afirmaram conhecer parcialmente os investimentos. Sobre os programas operacionalizados pela Fapeam, 66.7% 
afirmaram ter conhecimento e 33.3% afirmaram não conhecer. Indagados se a percepção sobre as ações empreendidas pela Fapeam 
era positiva, todos assinalaram que sim. 
  
Com relação ao atendimento presencial no protocolo da Fapeam, 66.7% assinalaram estar parcialmente satisfeitos e 33.3% disseram 
estar satisfeitos. Com relação ao atendimento presencial na recepção todos assinalaram estar plenamente satisfeitos. Com relação ao 
conforto da recepção, 66.7% estão satisfeitos e 33.3% parcialmente satisfeitos. A limpeza e a conservação do prédio e das salas 
também foi considerada satisfatória por 100% dos participantes deste questionário. Com relação à cortesia dos técnicos dos 
programas em atendimento presencial na sede da Fapeam, 33.3% disseram estar satisfeitos, outros 33.3% disseram estar parcialmente 
satisfeitos e 33.3% não estão satisfeitos com o atendimento. 
  
Com relação ao atendimento telefônico o quesito foi avaliado como cortês por 100% dos participantes.  No questionamento sobre se 
as dúvidas apresentadas ao telefone foram sanadas, 100% dos participantes assinalaram que sim. Com relação ao atendimento via e-
mail, 100% consideraram o atendimento cortês. Quando indagados se ficaram satisfeitos com as respostas recebidas por e-mail 100% 
dos participantes assinalaram que sim. Com relação ao tempo de atendimento por telefone ou e-mail, 100% dos participantes 
consideraram satisfatório. 
  
Com relação ao site, 100% dos participantes consideraram a navegabilidade satisfatória. Quando indagados se já haviam tido alguma 
dificuldade ao utilizar o site, 66.7% assinalaram que não, nunca tiveram e 33.3% assinalaram que tiveram dificuldades parciais. Com 
relação às notícias veiculadas no site, 66.7% dos participantes consideram o conteúdo satisfatório e 33.3% parcialmente satisfatório. 
Com relação ao perfil da Fundação nas redes sociais, 33.3% conhecem/seguem o Facebook da Fundação e 66.7% disseram não 
conhecer/seguir. Com relação ao Twitter e Instagram, 100% dos participantes assinalaram não conhecer ou seguir.  


