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Objetivo: Analisar uma possibilidade de inter-relação entre as variáveis compreendidas
pelo estudo, apoiando-se no postulado de que o comprometimento com a carreira tem
um efeito moderador na relação entre as práticas adotadas pela cultura de uma
organização e o comportamento comprometido dos seus empregados. Metodologia: A
pesquisa contará com uma amostra de 300 funcionários pertencentes a organizações de
diferentes segmentos no mercado e com carreiras distintas do interior desse estado. Os
instrumentos serão as escalas de práticas organizacionais, de comprometimento
organizacional e comprometimento com a carreira. As análises serão realizadas por
meio de regressão múltipla linear e moderada. A pesquisa será submetida ao Comitê de
Ética.  Quando aprovada será emitido um parecer às organizações, explicando seus
objetivos, incluindo o compromisso de retornar os resultados. Os questionários serão
entregues aqueles que voluntariamente se disponibilizaram participar. Resultados: Os
resultados desse trabalho deverão contribuir para o aprofundamento do conhecimento
sobre a origem dos vínculos dos empregados, como o comprometimento com a sua
organização e com a sua carreira, favorecendo também a emergência de novos
modelos de gestão capazes de propiciar a eficiência organizacional, o sucesso das
mudanças implementadas nas organizações e a satisfação do empregado com sua
organização e sua carreira. Por outro lado, poderá contribuir para o aumento da
qualidade de vida desses empregados, na medida em que a melhoria nas relações entre
o empregado, seu trabalho e a sua organização exerce impacto direto nas demais
esferas da sua vida. Conclusão: As organizações devem atentar para a solução de
problemas estruturais que afetam diretamente o comportamento comprometido dos
funcionários e outros tipos de vínculos, além de utilizar abordagens de intervenção que
suplantem aquelas que permanecem centradas em culpar o trabalhador pelo não
alcance das metas e os prejuízos à sua saúde
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