
Diagnóstico de Cultura Organizacional
Compreenda sua cultura e norteie suas 

estratégias de pessoas em 2021 com dados.

Prático, ágil 

e acessível

Análise com 
Linguagem Natural 
de colaboradores

Completo e com 
recomendações focais

Diversidade 
na empresa

Gaps em 
comportamentos 
esperados

Engajamento de 
colaborador com 
equipe/empresa

Dimensões de 
Clima & Cultura 
Organizacional

Oportunidades e ações recomendadas

Feedback em 
perguntas abertas

Descobertas e 
Insights de 
Pessoas & Cultura

Análise semântica 
subjetiva por 
Linguagem Natural

Employee Net 
Promoter Score 
(eNPS)

Entendimento 

de Missão e Visão

Relação com a 
Liderança direta

Valores pessoais x 
valores corporativos


Manifesto 
da empresa

informações relevantes sobre 
como está a cultura

insights demonstrando 
de forma direta e didática

muita 
agilidade e atenção

qualidade das informações 

e da exposição dos resultados apurados.

“Realizamos o diagnóstico oferecido pela 
Kultua com todo o nosso time, obtendo 
através dele  

 da nossa empresa, 
fornecendo diversos 

 como nossos 
colaboradores entendem o modo Haze de se 
trabalhar. O trabalho foi executado com 

 da parte do Kultua, 
prezando pela 

”


Retorno mais rápido 

(2 a 4 semanas) e acessível do que 
em consultorias tradicionais


Respostas abertas permitem 
compreensão profunda da cultura por 
temáticas. Espaço de segurança para 
respostas transparentes. 

Pesquisa quali-quantitativa 
correlaciona indicadores de análise 
semântica, eNPS, Engajamento, 
Clima e Cultura, apontando ações 
prioritárias com clareza e foco. 

Luiz Frederico

Co-founder da Haze Shift

DIMENSÕES DO 
DIAGNÓSTICO DE CULTURA


Depoimentos de clientes

www.kultua.com

comercial@kultua.com

Solicite uma 
demonstração

os resultados foram 
surpreendentes  
visão mais profunda da nossa cultura 
e entender a realidade dela no dia 

a dia da empresa

conhecer 

a real cultura da sua empresa, não o 
que está escrito, mas sim o que é 
vivido de verdade

Fizemos o diagnóstico da nossa cultura 
com a Kultua e 

. Conseguimos ter uma

, muito além dos 
rituais e manifesto. Recomendamos 
fortemente, se você deseja 

 no dia a dia! [...]

Helmuth Hofstatter

CEO da LogComex

https://www.facebook.com/kultuacompany
https://www.instagram.com/kultua_/
https://www.linkedin.com/company/kultua/?viewAsMember=true
https://www.kultua.com/
https://www.kultua.com/

