ECOS - ESPAÇO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL SPDM

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2022

03 de maio de 2022
Edição 49º

Estamos iniciando mais um ciclo de coleta da percepção dos colaboradores sobre o clima organizacional na
SPDM, uma oportunidade de expressar sua opinião e sua percepção sincera sobre diversos aspectos ou temas que
interferem na sua vida profissional dentro desta Instituição.
Assim como o POP – Programa de Opinião Participativa, o resultado da pesquisa de clima organizacional

contribui para uma gestão mais participativa dos colaboradores, servindo para a Unidade de Gestão de Pessoas
(UGP) e a Alta Direção conhecer e atuar na percepção dos colaboradores sobre temas como: Carreira; Comunicação
Interna; Educação Corporativa; Identidade Empregadora (Employer Branding); Estratégia e Objetivos; Liderança;
Participação e Autonomia; Processos e Organização; Reconhecimento e Recompensa; Relações Interpessoais; Saúde,
Segurança e Qualidade.
Em 2022, seguimos para a 9ª Edição da Pesquisa de Clima Organizacional
e pelo 3º ano utilizando a metodologias da FIA – Fundação Instituto de
Administração, uma referência na análise de clima organizacional.
A Pesquisa é respondida anonimamente na plataforma da FIA –

Fundação Instituto de Administração, que trata as informações e disponibiliza
para a SPDM apenas os resultados, impedindo a identificação dos
colaboradores que contribuíram com as respostas.

Sua participação nesse processo é fundamental, para contribuir com a
promoção de melhorias em seu ambiente de trabalho.
Esta ação está diretamente relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), que direcionam
os esforços em promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo,
e trabalho decente para todos, além de promover e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos
os níveis.
Acesse o link abaixo ou direcione sua câmera para o QR Code ao lado e participe!
feex.fia.com.br/spdmafiliadas
Período de realização da Pesquisa de Clima:
04/05/2022 a 20/06/2022

Contamos com sua participação!

