
               
                  

ECOS - ESPAÇO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL SPDM  

 

 

Pelo terceiro ano consecutivo, a Rede de Unidades Afiliadas da SPDM realizou a Pesquisa de Clima 

Organizacional, baseada em uma metodologia, elaborada pela Fundação e Instituto de Administração – FIA, para 

captação da percepção dos funcionários sobre os diversos elementos que compõem o ambiente de trabalho e que 

podem afetar positiva ou negativamente no engajamento dos profissionais.  

 

Agradecemos aos mais de 19 mil colaboradores que participaram da pesquisa, representando mais de 60% 

do quadro geral de colaboradores, que, espontaneamente e de forma anônima, forneceram sua percepção sobre 

temas como carreira, comunicação interna, educação corporativa, ASG (Meio Ambiente, Responsabilidade Social e 

Governança Corporativa), inovação e autonomia, liderança, reconhecimento e recompensa, relações interpessoais 

e qualidade de vida no trabalho nas Instituições Afiliadas – SPDM. 

 

Com base nos resultados extraídos, as categorias com maior destaque na percepção dos colaboradores são: 

• Liderança; 

• ASG – Ações desenvolvidas pela instituição que estão relacionadas ao Meio Ambiente, Responsabilidade 

Social e Governança Corporativa); 

• Educação Corporativa; 

• Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

O diagnóstico do Clima Organizacional é apenas a primeira etapa do processo, e agora, seguiremos para a 

etapa de avaliação da Alta Gestão e, consecutivamente, a definição da estratégia e governança do clima, com a 

elaboração de planos de ação e comunicação. 
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Com base nos resultados apurados pela Pesquisa de Clima Organizacional, considerando a avaliação feita 

pelos colaboradores participantes, a SPDM – Instituições Afiliadas obteve pontuação de 78,1 pontos de um total de 

100 pontos possíveis. 

 

Destacamos ainda que, em 2022, a SPDM – Instituições Afiliadas se inscreveu de forma unificada, o que, 

com este resultado, proporcionou à instituição o reconhecimento pela qualidade do clima organizacional, o 

“Certificado FIA Employee Experience de Clima Organizacional” – 2022 para todas as 51 filiais participantes da 

Pesquisa de Clima FEEx. 

 

Este é o reconhecimento de todo o esforço das 

lideranças, da Unidade de Gestão de Pessoas e dos demais 

profissionais em construir um ambiente de trabalho agradável e 

que favorece a manutenção de um time mais unido, de uma 

atmosfera de trabalho mais harmoniosa e uma organização 

mais produtiva.  

 

 

 

Aproveite para acessar o site da SPDM, no link abaixo ou através do QR Code, e leia a matéria 

sobre essa conquista da instituição. 

Unidades da SPDM Afiliadas recebem Certificado FIA Employee Experience de Clima 

Organizacional 

 

 

Agradecemos o empenho e dedicação de todos durante a realização da pesquisa de clima! 

https://spdm.org.br/noticias/mais-noticias/unidades-da-spdm-afiliadas-recebem-certificado-fia-employee-experience-de-clima-organizacional-2/
https://spdm.org.br/noticias/mais-noticias/unidades-da-spdm-afiliadas-recebem-certificado-fia-employee-experience-de-clima-organizacional-2/

