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Abstract. In Europe, the number of young people is increasingly declining, and
the number of older people is growing, which has led the Finnish Institute of
Occupational Health to study the work ability, creating the Work Ability Index.
The aim of this work is to develop and validate a tool for evaluating the work
index ability of IT professionals.

Resumo. Na Europa, o número de jovens está cada vez mais em decaı́da, en-
quanto número de idosos está em crescimento, o que levou o Instituto Finlandês
de Saúde Ocupacional a estudar sobre capacidade de trabalho, surgindo o
Índice de Capacidade de Trabalho. O objetivo desse trabalho é o desenvolver e
validar uma ferramenta para avaliação da capacidade de trabalho dos profis-
sionais de TI.

1. Introdução

Com aumento da expectativa de vida, melhora na saúde e qualidade de vida dos Europeus,
estima-se que o número de pessoas com mais de 65 anos irá aumentar, juntamente com o
baixo número de natalidade. Com isso, a estrutura da sociedade sofrerá mudanças, haverá
mais trabalhadores mais velhos (entre 55 e 64), mais idosos (entre 65 e 79), cidadãos
muito idosos (entre 80 ou mais anos) e poucos adultos e jovens em idade de trabalho.[2]
A questão do envelhecimento na Finlândia, levou o Instituto Finlandês de Saúde Ocupa-
cional (FIOH – Finnish Institute of Occupational Health) a realizar estudos envolvendo
questões da capacidade de trabalho, desenvolvendo o Índice de Capacidade do Trabalho
(WAI - Work Ability Index) como parte do projeto de pesquisa .[1][2]
Este trabalho tem como propósito estudar o Índice de Capacidade de Trabalho e aplicar
nos profissionais de TI para avaliar e validar a capacidade de trabalho .

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Para a realização deste projeto, será necessário estudar o Índice de Capacidade para o
Trabalho para realizar sua aplicação e validação para os profissionais de tecnologia da
informação.



2.1. Índice de Capacidade de Trabalho

O Índice de Capacidade de Trabalho (ICT) é uma ferramenta para registrar a capacidade
de trabalho dos funcionários. Foi desenvolvida na Finlândia como parte do projeto de
pesquisa do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, com o objetivo de identificar os
riscos para a saúde dos trabalhadores e os riscos de aposentadoria antecipada e neutralizá-
los.[2]
O ICT permite a avaliação da capacidade do trabalho através de 7 dimensões: (1) Ca-
pacidade de trabalho atual comparada com a melhor da vida de trabalho; (2) Capacidade
de trabalho em relação a demanda do trabalho; (3) Número de doenças atualmente diag-
nosticada por um médico; (4) Perda estimada para o trabalho devido a doenças; (5) Falta
por doença nos últimos 12 meses; (6) Prognóstico próprio da capacidade de trabalho nos
últimos 24 meses e (7) Recursos Mentais;
As dimensões que compões o ICT possuem um resultado variando de 7 a 49 pontos, que
permitem avaliar a capacidade de trabalho atual dos entrevistados e previsões de risco
para a saúde.[1][2]

3. Objetivos

Desenvolver uma ferramenta para avaliação e validação da capacidade de trabalho dos
profissionais de tecnologia da informação.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Para atingir o objetivo deste trabalho, primeiramente será feito o levantamento bibli-
ográfico e o estudo do Índice de Capacidade para o Trabalho (Work Ability Index). Depois
será feito o desenvolvimento da ferramenta utilizando como base o Work Ability Index.
Com a ferramenta desenvolvida, será aplicada em empresas de TI, e depois validada com
análise estatı́stica. A validação dar-se-á em empresas de Londrina e região.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo do Índice de Capacidade para o Trabalho;
3. Desenvolvimento da ferramenta proposta;
4. Aplicação da ferramenta nas empresas de TI;
5. Avaliação e validação dos resultados obtidos;
6. Escrita final do documento do TCC;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Espera-se que ao final deste trabalho que tenhamos uma ferramenta para avaliação e
validação da capacidade de trabalho dos profissionais de tecnologia da informação,
servindo para auxiliar na identificação de trabalhadores com capacidade de trabalho com-
prometida ou um perfil geral da capacidade para o trabalho.



Table 1. Cronograma de Execução
mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de Abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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