
Primeira vez por aqui? Entenda como funciona.

TELA INICIAL
Ao acessar o site, 

você será 

direcionado para a 

nossa tela de 

boas-vindas.

Para iniciar o 

questionário é 

simples: apenas 

clique neste botão



TELA DE LOGIN
Aqui você fará o seu 

login ou, se ainda 

não possuir uma 

conta, o seu 

cadastro.

Caso não possua 

uma conta, crie a 

sua clicando no 

botão “Criar Conta”.



TELA DE CADASTRO
Para fazer o seu 

cadastro é rapidinho: 

apenas preencha os 

espaços com os seus 

dados e de sua empresa 

e, ao finalizar, clique em 

“Cadastrar”.



Leia com atenção os próximos   
passos, pois são essenciais para a 

interpretação dos resultados

ALGUMAS 
INFORMAÇÕES 
BÁSICAS ANTES 
DE COMEÇAR...
Para seguir à 

próxima etapa, é só 

clicar nas setinhas.



PÁGINA DE EXPLICAÇÃO
Antes de iniciar o questionário, é importante que você entenda como esta ferramenta

irá auxiliar nas tomadas de decisões da sua empresa.

Nossa metodologia baseia-se 

nas quatro capacidades de 

inovação existentes em todas as 

empresas: Desenvolvimento, 

Operação, Gestão e Comercial.

Ao terminar de ler, clique no 

botão “Iniciar”, para dar início ao 

questionário.



QUESTIONÁRIO
O questionário é 

dividido em 8 

blocos: Informações 

pessoais, Inovação, 

Desempenho, 

Gestão, Comercial, 

Operação, 

Desenvolvimento e 

Conclusão.

Você poderá 

conferir o 

significado das 

palavras em negrito 

ao passar o mouse 

por cima delas.

Ao término de cada bloco, 

clique nas setas para avançar.



TELA DE 
RESULTADOS
Depois de responder o 

questionário, você terá 

acesso aos resultados! 

Sua empresa será 

colocada em um 

ranking junto com 

outras empresas do 

setor que já 

responderam nossa 

pesquisa.

Além disso, você terá 

acesso ao resultado de 

medições das 

capacidades de 

inovação da sua 

empresa, e lhe 

daremos dicas sobre 

os primeiros passos 

para que você se 

destaque ainda mais 

no mercado.

Você também terá acesso a comparações

entre a sua empresa e o seu setor, e entre

a sua empresa e o total de empresas que

responderam o questionário.

Após o diagnóstico, contate-nos para construirmos

um plano de inovação customizado baseado nas suas

necessidades específicas!

Basta clicar neste botão

Você também poderá baixar os resultados em PDF,

clicando aqui



Você pode entrar em

contato conosco por aqui :)

TELA CONTATO
Ao clicar em “Contate-nos”, você será direcionado para esta página.

Aqui encontram-se informações sobre o NITEC: nossa localização física, telefone de contato e e-mail.

Conheça também o 

NITEClab: clicando no 

logo NITEClab você 

será direcionado para 

o site do projeto.

Clicando aqui você

abrirá o menu.

Clicando aqui você

voltará para sua página

de resultados.

Clicando aqui você voltará

ao topo da página.



O menu conta com as opções: Home, 

Glossário, Tutorial, Configurações, 

Contato, e Sair.

Cada uma delas redirecionará para 

suas respectivas páginas.



TELA HOME
Ao clicar em Home, você abrirá a página de resultados da sua empresa.

Você poderá comparar os

resultados de todas as vezes que

alguém da sua empresa respondeu

o questionário, e acompanhar de

maneira fácil sua evolução.

Aqui você terá a opção de responder

novamente o questionário,

para monitorar a evolução da sua empresa.

Aqui você terá acesso a todos os resultados

da sua empresa, e poderá baixá-los em PDF.



TELA DE CONFIGURAÇÕES
Aqui você poderá alterar seus 

dados cadastrais e sua senha, 

deletar sua conta e conferir 

nossa política de privacidade.



ALTERANDO DADOS 
CADASTRAIS
Caso precise alterar algum dado 

pessoal ou da empresa, é só 

clicar em “Alterar dados 

cadastrais”, clicar no ícone de 

edição, modificar o dado 

desejado, e clicar no ícone de 

confirmação.



ALTERANDO A SENHA
Se você precisar alterar a senha 

de acesso ao site, basta clicar 

em “Alterar senha”, fazer a 

modificação, e clicar em “Salvar 

alteração”.



GLOSSÁRIO
Aqui você terá acesso ao significado 

de termos utilizados em nosso 

questionário, podendo navegar entre 

as letras iniciais clicando nelas nos 

círculos ou na lista abaixo.


