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Resumo:  

 

Este estudo objetivou avaliar as relações entre clima e desempenho organizacional nas 

agências da Caixa Econômica Federal da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os 

estudos sobre clima organizacional remontam ás décadas de 1980 e 1990 e em sua 

maioria buscam identificar as variáveis relevantes para medir o clima. Uma revisão dos 

modelos de mensuração mostra uma diversidade quanto à natureza e a quantidade dos 

construtos propostos na literatura. A presente dissertação busca contribuir com a 

temática resgatando e analisando as pesquisas que mensuram o clima, sugerindo um 

modelo de avaliação a ser aplicado em uma instituição bancária do setor público. Uma 

segunda contribuição do estudo refere-se à relação entre os construtos clima e 

desempenho organizacional ainda pouco explorado no meio acadêmico. (AMORIM, 

2005). Tomando como referência o modelo de Sbragia (1983) o estudo revela um 

instrumento de investigação composto por cinco dimensões e dezoito varáveis de 

avaliação do clima organizacional. Após a validação da ferramenta por meio da técnica 

Delphi, com a participação de oito especialistas no assunto, os questionários foram 

encaminhados para 562 funcionários das agências da Caixa Econômica Federal em Belo 

Horizonte, tendo sido respondidos por 304 empregados. Após a análise de fidedignidade 

do questionário, os dados foram tratados estatisticamente através do SPSS, obtendo-se 

assim um índice de clima para cada uma das unidades pesquisadas. Os resultados 

demonstram que as relações entre chefes e subordinados, condições de progresso e 

identidade com a instituição são fatores positivos no clima organizacional. Aspectos 

relacionados às variáveis Estado de Tensão, Rigidez nas Normas e Padrões Enfatizados 

refletem negativamente no clima. Na correlação entre clima e desempenho os testes 

demonstram não haver uma relação direta entre os dois construtos. Das cinco agências 

com melhor desempenho, duas aparecem entre a cinco que obtiveram melhores índices 

de clima. Essa ausência de correlação pode ocorrer devido ao fato das duas medidas 

serem médias ponderadas de diversos fatores não correlacionados. 
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