MESTRE – ALUNO(A)
LILIAN RIBEIRO LACERDA DA SILVA
TITULO DA DISSERTAÇÃO FINAL
“ANÁLISE DO ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO (ICT): UM LEVANTAMENTO
LONGITUDINAL COM EMPREGADOS DE UMA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA."
PROFESSOR ORIENTADOR
Prof. Dr. Jorge Alberto Achcar
PROFESSOR COORIENTADOR
Prof. Dr. José Luís Garcia Hermosilla
DATA DEFESA
18/10/2019
RESUMO

Estudos para identificar a capacidade de trabalho dos indivíduos têm sido relevantes para
as organizações, que utilizam os resultados obtidos para a manutenção e promoção da
capacidade de trabalho, trazendo benefícios não apenas para os indivíduos, mas também
para a sociedade. O presente estudo teve como objetivo descrever a variabilidade
temporal do Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) em uma empresa de pesquisa
agropecuária, localizada em São Carlos, Estado de São Paulo. O conjunto de dados, desta
pesquisa longitudinal, relacionados aos questionários do ICT foi coletado de 148
funcionários da empresa, em dois momentos distintos, com intervalo de seis meses. A
análise dos dados estatísticos foi realizada primeiramente usando os procedimentos de
inferência de dados pareados existentes para comparar as médias dos dois índices de ICT
associados a cada unidade de amostra; uma segunda análise dos dados estatísticos foi
baseada na análise de modelos de variância para comparar as médias dos índices em
diferentes níveis de alguns fatores relacionados ao ICT. Os resultados mostraram que há
grande variação nos índices de ICT e também foi observado que, em geral, a média do ICT
diminuiu ao longo do tempo. Por fim, utilizando modelos de regressão linear múltipla e
modelos de regressão logística, observou-se que as variáveis escolaridade, atividade física,
cargo, natureza da tarefa e número de filhos estiveram associadas ao ICT. Os resultados
obtidos podem auxiliar organizações e subsidiar políticas públicas de preservação e
promoção da capacidade para o trabalho, uma vez que a perda de capacidade de trabalho
tem impacto significativo na produtividade do trabalhador.
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