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Pelo 2º ano consecutivo, convidamos nossos 

colaboradores a participar, entre 08 de março e 30 de 

junho de 2021, da Pesquisa de Clima Organizacional, 

elaborada pela Fundação e Instituto de Administração 

– FIA e Atmosfera, que utiliza a metodologia “Employee 

Experience” na captação da percepção dos 

colaboradores sobre os diversos elementos que 

compõem o ambiente de trabalho e que podem afetar 

positivamente ou negativamente no engajamento dos 

profissionais. 

Agradecemos aos 16.712 colaboradores que, 

espontaneamente, dedicaram parte do seu tempo para oferecer sua sincera percepção sobre temas como 

carreira, comunicação interna, educação corporativa, “Employer Branding” (Marca Empregadora), 

estratégias e objetivos, liderança, participação e autonomia, processos e organização, reconhecimento e 

recompensa, relações interpessoais, sustentabilidade e diversidade, saúde, segurança e qualidade de vida no 

trabalho nas Instituições Afiliadas - SPDM. 

A construção de um diagnóstico do Clima da Organização é apenas a primeira etapa do processo, seguindo 

agora para avaliação dos dirigentes e, consecutivamente, a elaboração da estratégia e governança do clima, 

com a elaboração de planos de ação e comunicação. 

Vale ressaltar que, com base nos resultados apurados pela Pesquisa de Clima Organizacional, considerando 

a avaliação feita pelos colaboradores participantes, 31 filiais receberam, como reconhecimento pela 

qualidade do clima organizacional, o “Certificado FIA Employee Experience de Clima Organizacional”. 

Filiais certificadas: 

HOSPITAIS 

➢ Hospital Municipal - Dr José de Carvalho Florence 

➢ Hospital Municipal de Barueri - Dr Francisco Moran 

➢ Hospital das Clínicas - Luzia de Pinho Melo 
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➢ Hospital de Transplantes - Dr. Euryclides de Jesus Zerbini 

➢ Hospital Lacan 

➢ Hospital e Maternidade Municipal - Dr. Odelmo Leão Carneiro 

➢ Hospital Cantareira 

➢ Hospital Regional de São José dos Campos – Bata Cinza 

➢ Hospital Regional de Sorocaba – Bata Cinza 

➢ Hospital Regional de Sorocaba – Bata Branca 

➢ Hospital Geral de Guarulhos 

➢ Hospital Municipal Universitário de Taubaté 

➢ Hospital Municipal Vereador José Storopolli 

AMBULATÓRIOS 

➢ AME Idoso Oeste 

➢ AME Taboão da Serra 

➢ AME Mogi das Cruzes 

➢ Centro de Reabilitação Lucy Montoro – SJC 

OUTROS SERVIÇOS 

➢ Centros de Educação Infantil – CEI’s 

➢ Centro de Tecnologia e Inovação - Parque Fontes do Ipiranga 

➢ CRATOD 

➢ Polo de Atenção Integral à Saúde Mental – Zona Norte 

➢ Projeto Recomeço Helvetia 

➢ Projeto Rede 

➢ Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra 

➢ Rede Assistencial de Supervisão Técnica de Saúde Butantã 

➢ Rede Assistencial de Supervisão Técnica de Saúde Vila Maria/ Vila Guilherme 

➢ SAMU - São José dos Campos 

➢ Serviço de Reabilitação Lucy Montoro - Humaitá 

➢ SIM - Jacareí 

➢ Unidade de Atendimento Integrado – Uberlândia 

➢ UTI - Emílio Ribas 

 

Este é o reconhecimento de todos os esforços dos dirigentes, da Unidade de Gestão de Pessoas e dos demais 

profissionais que contribuem para um ambiente de trabalho agradável e que favoreça a manutenção de 

equipes mais unidas e de uma atmosfera de trabalho mais harmoniosa. 

Parabenizamos as filiais certificadas e agradecemos o empenho e dedicação de todos durante a 

realização da pesquisa de clima! 


