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Introdução: A psicologia organizacional, uma das principais áreas de atuação dos
psicólogos ajuda no alcance de metas que extrapolam a visão tradicional de
ajustamento do indivíduo ao trabalho. O psicólogo deve contribuir para o
desenvolvimento das pessoas levando os sujeitos a participarem das mudanças e a
adquirirem maior controle de seu ambiente. Mas esta é uma área criticada por priorizar
uma prática comprometida com a expropriação do trabalhador. Esta pesquisa investiga
as dificuldades enfrentadas por psicólogos que atuam em supermercados da região do
Vale do Aço e em contrapartida analisa as expectativas dos trabalhadores em relação
às ações destes profissionais. Objetivo: Avaliar se a atuação do psicólogo em
supermercados do Vale do Aço abrange atividades além das tradicionalmente
requisitadas a estes profissionais.

Identificar as ações dos psicólogos em supermercados.

Conhecer as dificuldades enfrentadas pela psicologia organizacional.

Verificar a avaliação dos trabalhadores sobre o trabalho do psicólogo Metodologia:
Utilizou-se uma fundamentação teórica baseada nas idéias de Zanelli (2002) sobre as
críticas à fraca influência dos psicólogos organizacionais nas empresas e a necessidade
de que atue em três níveis: técnico, estratégico e político. Destacam-se também as
idéias Regato (2014) que entende ser o objetivo da psicologia organizacional
possibilitar uma análise dos fatores socioculturais próprios de cada pessoa, entendendo
assim, seu comportamento e a gestão de condições favoráveis ao trabalho. A pesquisa
tem caráter descritivo, abordagem quantitativa e qualitativa, natureza empírica,
utilizará como forma de levantamento de dados entrevistas e questionários e como
técnica de análise a análise dos discursos. Resultados: Ainda não foram obtidos
resultados uma vez que a pesquisa encontra-se em sua fase inicial de coleta de dados.
Conclusão: Ainda não foram obtidas conclusões uma vez que a pesquisa encontra-se
em sua fase inicial de coleta de dados.
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