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Introdução: Com base no estudo de Hatch e Schultz de 2002, em que
culturaorganizacional traduz à identidade organizacional e, por sua vez a identidade
organizacional influência a cultura, estabelecendo uma relação direta entre identidade
e cultura. Por outro lado, a identidade organizacional e imagem corporativa se
correlacionam. Com base na reflexão sobre as possíveis forças de ação/reação
estabelecidos pela cultura - identidade - imagem, pode-se verificar por meio de um
processo de espelhamento cultura/imagem se o discurso concebido pela organização
sobre sua Identidade é a mesma percebida por seus agentes internos
(funcionários/cultura) e externos (comunidade/imagem). Objetivo: O objetivo da
pesquisa é verificar se a percepção dos trabalhadores industriais alunos da Escola
Politécnica do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste) condiz com a
Identidade Organizacional divulgada pelas indústrias empregadoras. Metodologia: A
pesquisa classifica-se quanto aos objetivos como Exploratória. Utilizam-se
procedimentos de levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. Está em
andamento o levantamento de referencial teórico por meio de procedimento
bibliográfico. A metodologia constitui-se em análise qualitativa nos aspectos de relato
dos questionários e quantitativos nos aspectos de tratamento e análise dos dados
levantados. O levantamento de dados dar-se-á em dois momentos, o primeiro por meio
de questionário aplicado aos trabalhadores de indústrias, que no caso são alunos da
Escola Politécnica do Unileste. O segundo, em sites das empresas, com o intuito de
identificar aspectos da Identidade Organizacional divulgada pelas indústrias.
Resultados: Até o momento a pesquisa apresenta revisão bibliográfica e aplicação de
questionários de forma parcial. No que se refere à revisão teórica foi realizado
levantamento parcial de obras e textos que tratam dos assuntos do tema e já foi
iniciado o processo de leitura, análise, interpretação e elaboração do
texto.Constatou-se que os autores pesquisados apresentam dificuldade na hora de
conceituar e distinguir o que Identidade e Cultura Organizacional. Neste sentido,
apesar das diversas discussões sobre os temas, ainda não foi possível esgotá-lo. No que
se diz respeito à aplicação do questionário, este começou a ser realizado, inicialmente,
no curso de Engenharia de Produção no primeiro semestre de 2016, e estendendo-se ao
curso de Engenharia Mecânica.  Em que o primeiro curso foi todo contemplado e parte
do segundo, totalizando 327 respondentes.As quantidades de questionários
respondidos estão dentro do parâmetro amostral para os cursos.Definiu-se a amostra
para cada curso da que compõem a Escola Politécnica que será aplicada os
questionários. A população são os alunos matriculados no primeiro semestre de 2016 e
nos curso de Arquitetura, Sistemas de Informação e Engenharias do Centro
Universitário do Leste de Minas. Conclusão: Pesquisa em fase de execução. Pelos
resultados já constatados, verificou-se que durante a aplicação dos questionários,
contatou-se a dificuldade do entendimento dos alunos respondentes em relação aos
conceitos (não explicitados aos alunos) de Identidade e de Cultura Organizacional.
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