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Neste ano, em cumprimento ao Planejamento Estratégico da SPDM Afiliadas, que tem como meta buscar 

a avaliação externa do clima organizacional, participamos, pelo segundo ano consecutivo, da Pesquisa de 

Clima Organizacional, desenvolvida por uma parceria entre as empresas FIA e Atmosfera. 

A metodologia utilizada para a Pesquisa de Clima FIA Employee Experience – FEEx visa reconhecer as 

empresas que mais investem nos ambientes de trabalho para que sejam, ao mesmo tempo, saudáveis, 

agradáveis e produtivos, através de uma ótima experiência de seus colaboradores. 

A Pesquisa de Clima é uma importante ferramenta de gestão, pois gera benefícios para a instituição. Como 

exemplos desses benefícios, podemos citar: 

 

Autoconhecimento da organização por meio de interpretação precisa dos resultados do diagnóstico de 

clima; 

 
Responsabilizar o líder pela gestão e desenvolvimento de sua equipe; 

 
Alcançar alto desempenho em todos os times da organização; 

 

Produzir informações para que o gestor e seu grupo identifiquem sua aderência à Cultura Organizacional 

da empresa; 

 

Integrar a gestão do clima organizacional aos processos de gestão de pessoas; 

 

Legitimar e atribuir o correto sentido de urgência às ações corretivas a serem empreendidas pelos gestores 

locais com apoio do RH. 

Por isso, sua participação nesse processo é fundamental, pois trata-se de um canal de comunicação entre 

os colaboradores e a Alta Direção, que permitirá ao colaborador expressar sua opinião sobre as mais diversas 

perspectivas, e com isso, promover melhorias no ambiente de trabalho. 

Essa pesquisa também objetiva reconhecer as empresas que apresentarem resultados de referência em 

clima organizacional, com a Certificação Atmosfera de Qualidade do Ambiente de Trabalho. Além disso, 

reconhecer publicamente as empresas que oferecem as melhores experiências a seus colaboradores, 

destacadas a partir do i-FEEx, com o prêmio “Lugares incríveis para trabalhar – 2021”. 

Período de realização da Pesquisa de Clima: 08/03/2021 a 30/06/2021 
 

 
Contamos com sua participação! 
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