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Introdução: O presente trabalho refere-se a uma pesquisa em iniciação científica do
curso de psicologia, que procura compreender o processo de inserção do psicólogo nas
empresas de consultoria, analisando suas práticas no Vale do Aço em Minas Gerais. A
região representa um dos polos de empresas siderúrgicas no estado e possui grande
concentração industrial. Na atualidade cresce a competitividade e a escassez de vagas
da área organizacional, devido ao alto número de profissionais interessados nesta
atuação formados em instituições de ensino superior na região.  Objetivo: O objetivo
desta pesquisa é investigar a inter-relação entre a formação profissional dos psicólogos
e a atuação em consultorias organizacionais na região Metropolitana do Vale do Aço –
Minas Gerais.  Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e em relação a seus
objetivos, descritiva. A pesquisa é realizada na região Metropolitana do Vale do Aço,
composta pelas cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, e Santana do
Paraíso, com foco nas três primeiras cidades. Até o momento foram realizados o
levantamento bibliográfico do tema pesquisado e o desenvolvimento da escrita do
projeto de pesquisa. Na revisão de literatura foi apresentado o surgimento da
psicologia enquanto ciência, da área psicologia organizacional e do trabalho no país,
bem como a atuação do psicólogo enquanto consultor em gestão de pessoas.
Resultados: Atualmente os pesquisadores aguardam o parecer do comitê de ética para
dar prosseguimento às próximas etapas. Após aprovação, serão agendadas entrevistas
com psicólogos organizacionais que trabalhem como consultores na região por no
mínimo dois anos. Questionários socioeconômicos serão preenchidos e as entrevistas
realizadas serão transcritas na íntegra. Posteriormente à transcrição as entrevistas e os
questionários passarão pelo processo de análise de conteúdo. Por fim, haverá a escrita
do relatório e artigo final. Conclusão: O trabalho ainda se encontra em andamento, não
sendo possível apresentar resultados e conclusões definitivas.
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