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Introdução: Atualmente as empresas estão cobrando cada vez mais produtividade,
maior conhecimento profissional e constante aperfeiçoamento dos seus empregados,
fazendo com que estes busquem constantemente novos conhecimentos e melhorias em
seus serviços, os empregadores buscam nos candidatos sempre aquele que tem um
diferencial em seu currículo. O nível de exigência de um emprego vem aumentando
também, sendo necessário ao sujeito que quer ingressar ou se manter em uma
ocupação estar sempre atualizado através de cursos e treinamentos que visam atender
esta nova demanda de qualificação. Objetivo: O objetivo do projeto de extensão
LABPOT é ofertar alguns dos serviços que a psicologia organizacional pode oferecer,
visando atender a qualquer micro e pequena empresa da região do Vale do Aço e
também a indivíduos que busquem melhorar suas competências profissionais e as suas
relações sociais. Metodologia: O projeto teve início no primeiro semestre de 2012 e foi
composto 17 alunos divididos em trios, tendo duração proposta de um ano. A equipe
inicialmente teve como demanda a realização de alguns treinamentos que foram
apresentados para uma média de dez pessoas através de exibições em slide. Outra
proposta realizada foi um recrutamento e seleção que contou primeiramente com uma
redação, uma entrevista e um teste de atenção concentrada feitos individualmente. A
equipe analisou as etapas sendo escolhidas três candidatas que foram enviadas à
empresa que solicitou o serviço para que pudesse escolher a de sua preferência.
Resultados: O projeto LABPOT, prestando estes serviços para a região do Vale do Aço
ajudou a melhorar o nível de qualificação dos indivíduos através de treinamentos como
o de técnicas de apresentação em público, de Comunicação Assertiva, de técnica de
vendas, e por fim de motivação no ambiente de trabalho, sendo importantes para a tão
forte concorrência do mercado atual, tornando-os profissionais mais produtivos,
preparando eles para as atividades esperadas e os diferenciando dos demais. Os
processos em geral ocorreram de maneira satisfatória, cumprindo a demanda daqueles
que as solicitaram. O projeto também ajudou a melhorar as relações interpessoais de
uma empresa através de pesquisas de clima do trabalho. Além de todos os serviços
prestados o projeto também ajudou a divulgar os serviços ofertados pelos psicólogos
organizacionais que atuam no mercado.  Conclusão: Conclui-se até então através do
projeto LABPOT que as micro e pequenas empresas sofrem carência de serviços da
psicologia organizacional, sofrendo também de falta de informação dos empresários e
indivíduos, conscientizando-os que a psicologia pode se aplicar a qualquer empresa,
por menor que seja.
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