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Introdução: O campo de atuação do psicólogo organizacional é bastante controverso,
considerando-se os interesses muitas vezes díspares que ele precisa conciliar. Torna-se
um desafio desenvolver estratégias para o alcance de objetivos de crescimento e lucros
e, ao mesmo tempo, promover um ambiente de trabalho satisfatório, visando bem-estar
de todos os colaboradores. Com esta pesquisa pretende-se conhecer a correlação entre
as dimensões (atuação organizacional e demanda profissional) dos psicólogos que
trabalham em redes de supermercados da região do Vale do Aço. Este setor foi
escolhido por apresentar variedade de empresas concorrentes e ser menos impactado
pela instabilidade econômica do país. Objetivo: Comparar os fatores que interferem na
atuação do psicólogo em supermercados do Vale do Aço e expectativas dos
trabalhadores destas empresas. Identificar as atividades demandadas aos psicólogos
por estes supermercados.
Levantar as dificuldades de trabalho enfrentadas pelos psicólogos organizacionais.
Verificar a avaliação dos trabalhadores sobre o trabalho enfrentados pelos psicólogos.
Metodologia: Alicerça-se nas considerações de Zanelli (2002) e de Regato (2014) que
defendem respectivamente a ampliação da atuação do psicólogo nas organizações
abrangendo três níveis de inserção, técnico, estratégico e político; e, a necessidade de
maior conhecimento dos trabalhadores e de suas necessidades. Trata-se de uma
pesquisa descritiva, abordagem quantitativa, empírica, com levantamento de dados
através de entrevistas e questionários. Os dados serão tabulados pelo PASW Statistics
(Predictive Analytics Software), calculadas estatísticas descritivas para caracterização
e descrição do grupo amostral. Posteriormente, serão feitas correlações de Pearson (r),
para verificar como se associavam as ações dos Psicólogos e Demandas dos
Trabalhadores.  Resultados: A pesquisa encontra-se em sua fase inicial de coleta de
dados. Utilizou-se como embasamento teórico obras de Zanelli, Borges-Andrade e
Bastos (2014), quando destacam o novo papel do psicólogo organizacional, a partir das
mudanças pelas quais vem passando o mercado em um mundo contemporâneo.
Pode-se destacar ainda a importância dos pontos de vista de Borges e Mourão (2013),
quando descrevem a operacionalização da atuação do psicólogo organizacional em
quatro vetores, que vão desde níveis mais operacionais e técnicos até níveis
estratégicos e políticos dentro da organização. Pode-se citar ainda a contribuição de
vários autores que contribuirão para a análise de resultados da pesquisa em campo, tais
como: Bastos, Yamamoto e Rodrigues (2013), Naguel e Denck (2007), Grassi,
Jacques, e Schossler (2007), Regato (2014) e Santos e Caldeira (2014). Conclusão:
Ainda não foram obtidas conclusões uma vez que a pesquisa encontra-se em sua fase
inicial de coleta de dados.Pretende-se comparar os resultados obtidos em campo com o
panorama geral apresentado pela literatura da área,através de entrevistas e
questionários com os psicólogos e funcionários, respectivamente, de supermercados do
Vale do Aço.
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