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Objetivo: Examinar as relações estabelecidas entre as organizações e seus empregados,
na medida em que a cultura organizacional tem o papel de produzir empregados mais
comprometidos. Como objetivo específico deseja-se correlacionar as práticas
orientadas aos empregados com os vínculos no trabalho com o propósito de verificar
como funciona essa influência recíproca. Metodologia: A pesquisa contará com
amostra de 300 funcionários de organizações de diferentes segmentos no mercado e
com carreiras distintas do interior do estado de Minas Gerais. Os instrumentos serão as
escalas de práticas organizacionais (Fischer e cols., 2005) e de comprometimento
organizacional (Meyer & Allen, 1991). Uma delimitação importante proposta para o
estudo é contar somente com voluntários que possuam escolaridade a partir do
segundo grau completo, de modo que tenham condições de entender e responder o
questionário. Os dados serão analisados estatisticamente de modo quantitativo e se fará
o uso do programa Statistical Package for the Social Sciences. Resultados: Os
resultados desse trabalho pretendem contribuir para a elaboração de sugestões úteis ao
desenvolvimento de estratégias capazes de fortalecer os vínculos que o empregado
desenvolve com sua organização de trabalho. Também caminharão no sentido de
ampliar as pesquisas que busquem esclarecer as variáveis explicativas do
comprometimento com a organização. Por outro lado, poderão contribuir para o
aumento da qualidade de vida de desses empregados, na medida em que a melhoria nas
relações entre o empregado, seu trabalho e sua organização exerce impacto direto nas
demais esferas da sua vida. Interessa-se ainda que tal linha de análise prossiga em
direção ao aprofundamento dessa temática, mediante a investigação de variáveis
antecedentes capazes de fomentar níveis elevados de comprometimento, especialmente
no que tange a características pessoais, como valores e personalidade. Conclusão: Para
tornar realidade o comportamento comprometido e a satisfação dos seus empregados,
seria interessante que as organizações atentassem para a solução de problemas
estruturais que afetam diretamente esses e outros tipos de vínculos, impactando no
alcance das metas organizacionais e na saúde dos seus trabalhadores.
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