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   APRESENTAÇÃO DE PROJETO 
 

(X)     INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

(   )  PROJETO DE PESQUISA 

 (  ) – Com Bolsa 
 

 (  ) – Sem Bolsa 
 

 
Encaminhamento: 

De Curso de Administração 

Para NAAC 

 
 
Expediente ADM nº. 01 / 2013.   
 
 
 

I – DADOS DO ORIENTADOR 
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       (uso exclusivo do Conselho Científico)   

 

 Nome: Juliana Prado Ferrari Spolon 
                                                               
 Curso: Administração 

 
 Titulação: Mestrado  

 
 Regime de Trabalho: Regime Parcial 

 
 
 
 

 

II – DADOS DOS ORIENTANDOS 

Nº. Código Curso Período Nome RG 

01 20111354 ADM 5º Zeiny Cristine Fares 48.737.764-3 

01 20101505 ADM 5º Delma Ana de Almeida 13.694.603-84 

02  Sigla do Curso    

03  Sigla do Curso    

04  Sigla do Curso    

05  Sigla do Curso    
P – Período em que o aluno está matriculado  
(ANEXAR: HISTÓRICO ESCOLAR COMPLETO DOS ALUNOS e quando o projeto for com bolsa anexar SÚMULA DO BOLSISTA) 
 

 
III – DADOS DO PROJETO 

Título: Qualidade de vida no trabalho: um estudo do índice de estresse X atividade física em uma empresa 
privada no setor de metalurgia da cidade de Mirassol-SP. 

 
 Área: Humanas 
 

 Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
 

 Linha de Pesquisa: Gestão de Pessoas e Qualificação Profissional 
 
 Comitê de Ética em Pesquisa:  Sim  (X)    Não  (   ) 

 

 Início previsto da Orientação:          01 de Abril de 2013. 
 

 

 Término previsto da Orientação:     01 de Março de 2014. 
 
 
IV – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

CC PI nº.       / IC 
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Há necessidade de recursos orçamentários? (Em caso afirmativo, anexar Planilha Orçamentária conforme 
modelo-padrão).   Selecione uma opção      Sim  (   )    Não  (X) 
 
 
DADOS COMPLEMENTARES DO PROJETO 

V – RESUMO DO PROJETO – INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS, METODOLOGIA (no máximo 20 linhas) 
 

A sociedade de modo geral vem passando por uma grande tensão nos dias atuais, tanto na vida cotidiana quanto 
no trabalho. Assim, pode-se dizer que a tecnologia faz com que os empregados tenham que acelerar seu ritmo de 
trabalho, mais tarefas e responsabilidades em menos tempo. O objetivo geral deste trabalho visa identificar e 
avaliar o nível de estresse e a prática de atividade física ou esportiva em todos os níveis hierárquicos de uma 
empresa privada no setor de metalurgia da cidade de Mirassol-SP. Têm-se como objetivos específicos  a) avaliar o 
nível de estresse e compará-lo com os funcionários de todos os níveis hierárquicos; b) avaliar e comparar o nível 
de estresse com a realização ou não da atividade física ou esportiva; c) identificar quais as principais situações e 
dificuldades no ambiente de trabalho que levam o trabalhador a desenvolver o estresse; d) identificar e avaliar as 
causas e o número de absenteísmo dos funcionários da empresa; e) descrever formas de como evitar o estresse; 
f) conhecer a importância e os efeitos que a prática da atividade física possui para o trabalhador. Esta pesquisa 
será de extrema importância, pois serão conhecidas as melhores formas de evitar esta doença entre os 
trabalhadores podendo ser implantado nas empresas métodos de tratamento e prevenção do estresse. Com isso, 
a relevância social deste projeto reside na formação de cidadãos mentalmente saudáveis, na formação de 
acionistas, gestores e líderes conscientes da importância da QVT para a motivação dos funcionários e, 
consequentemente a relevância econômica devido a maior produtividade nas empresas. Será utilizada a 
documentação direta, por meio de questionário e, também, a documentação indireta, por meio da pesquisa 
bibliográfica. Este trabalho será realizado na empresa Cozimax Móveis de Aço da cidade de Mirassol-SP, com 
aproximadamente 330 funcionários como objeto de pesquisa. Os dados da pesquisa serão obtidos por meio de 
pesquisa de campo do tipo exploratório. Com isso, este trabalho se fundamenta no método qualitativo por meio de 
análise dos questionários aplicados com os funcionários e o foco principal da pesquisa será de cunho exploratório.  

 
VI – PALAVRAS-CHAVE (máximo 6 palavras) 
Qualidade de vida no trabalho; estresse ocupacional; Estresse no trabalho; atividade física/esportiva; psicologia 

do esporte. 
 
 

VII – PARECER DO COLEGIADO DE CURSO – data de apresentação e data de aprovação no Colegiado  
        (reunião ordinária, extraordinária ou ad referendum)  
 
 
 
 

VIII – PARCERIA (Nome da Instituição, data do início e término da parceria) 
 Empresa Cozimax Móveis de Aço da cidade de Mirassol-SP – de 01 de Abril de 2013 a 01 de Março de 2014. 
 
 
 

PROJETO DE PESQUISA 
 

 
I – INTRODUÇÃO (Deverá constar de Revisão Bibliográfica com citação da literatura de no mínimo 30 linhas) 
 

A sociedade de modo geral vem passando por uma grande tensão nos dias atuais, tanto na vida cotidiana 
quanto no trabalho. Assim, pode-se dizer que a tecnologia faz com que os empregados tenham que acelerar seu 
ritmo de trabalho, mais tarefas e responsabilidades em menos tempo.  

Além disso, há elevada concorrência que faz com que os trabalhadores tenham que se preparar diante das 
constantes inovações, da competitividade, alta exigência e qualificação, globalização, avanço tecnológico e da era 
do conhecimento. 

A qualidade de vida no trabalho (QVT) pode ser definida como a capacidade de administrar as ações: 
diagnóstico, implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho 
alinhada e construída na cultura da organização cuja prioridade é o bem-estar da pessoas da organização 
(FRANÇA, 2004, p. 167). 
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Segundo Conte (2003), a qualidade de vida no trabalho visa satisfazer e facilitar as necessidades do trabalhador 
ao desenvolver suas atividades na organização. É uma gestão dinâmica, pois tanto os indivíduos quanto as 
empresas estão em constante mudança. A meta principal do programa de QVT é a conciliação dos interesses dos 
indivíduos e das organizações, ou seja, ao melhorar a satisfação do trabalhador, melhora-se a produtividade da 
empresa e torna maior a probabilidade de obter qualidade de vida social, familiar e pessoal, mesmo sendo essas 
diferentes esferas da vida. 

Toda essa pressão juntamente com a falta de motivação estímulos leva os trabalhadores ao estresse cujos 
principais sintomas são: desmotivação, depressão, dificuldade de concentração, pressão alta, dores de cabeça, 
insônia e sensação contínua de desgaste, irritabilidade alta e esquecimento.  

E, como consequência pode levar à queda de produtividade profissional, conflitos de equipe, isolamento, baixa 
da autoestima, entre outros. 

De acordo com Barros (1999), os benefícios advindos da atividade física se refletem sobre o trabalho e, por 
outro lado, usar parte do tempo destinado ao trabalho para engajar-se em um programa de atividade física 
melhora o bem-estar do indivíduo e também o seu grau de satisfação profissional. 

Sabe-se que a atividade física traz diversos benefícios para a saúde física e mental, tais como, de acordo com 
Lucas (2010): redução do risco de morte prematura por doenças cardiovasculares, diabetes do tipo II e cancro do 
cólon, redução ainda da depressão e da ansiedade, melhor controle do peso corporal, redução a hipertensão 
arterial, manter a saúde e o bom funcionamento do sistema musculoesquelético, melhora da mobilidade e o 
próprio o bem-estar psicológico, tais como na melhoria da autoestima, do autoconceito, das funções cognitivas e 
de socialização. Disso, a prática da atividade física ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e o consumo de 
medicamentos. No entanto, apesar das evidências, os estudos sugerem que a percentagem de praticantes é 
muito reduzida. 

Com isso, nesta pesquisa será estudado, como e quanto à prática de esportes auxilia na redução destas 
pressões citadas para uma qualidade de vida pessoal e no trabalho. 

Esta pesquisa será realizada na empresa Cozimax Móveis de Aço da cidade de Mirassol-SP, uma empresa 
metalúrgica que fabrica móveis de aço, com aproximadamente 330 funcionários como objeto de pesquisa. 

 
 
II – OBJETIVOS 
 

Objetivos gerais: Identificar e avaliar o nível de estresse e a prática de atividade física ou esportiva em todos os 
níveis hierárquicos de uma empresa privada no setor de metalurgia da cidade de Mirassol-SP. 

 

Objetivos específicos: Tem-se como objetivos específicos: 

a) Avaliar o nível de estresse e compará-lo com os funcionários de todos os níveis hierárquicos, ou seja, 
nível operacional, nível técnico-administrativo e nível gerencial estratégico da empresa. 

b) Avaliar e comparar o nível de estresse com a realização ou não da atividade física ou esportiva. 

c) Identificar quais as principais situações e dificuldades no ambiente de trabalho que levam o trabalhador a 
desenvolver o estresse; 

d) Identificar e avaliar as causas e o número de absenteísmo dos funcionários da empresa; 

e) Descrever formas de como evitar o estresse; 

f) Conhecer a importância e os efeitos que a prática da atividade física ou esportiva possui para o 
trabalhador. 

 
III– JUSTIFICATIVAS  
 

O estresse na população vem aumentando consideravelmente nos últimos alunos, pois vive-se num 
mundo marcado pela agilidade, conhecimento e competitividade, o que tornaram-se fundamentais para ser um 
profissional de sucesso. Como visto anteriormente, esses fatores geram o estresse. De acordo com Sampaio 
(2004), 70% dos brasileiros sofrem estresse no trabalho. 

Esta pesquisa será de extrema importância para minimização desta tendência, pois serão conhecidas as 
melhores formas de evitar esta doença entre os trabalhadores podendo ser implantado nas empresas métodos de 
tratamento e prevenção do estresse. 
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Além disso, funcionários que reservam alguns minutos da semana para exercitarem-se terão mais 
disposição e maior rendimento no trabalho. Assim, consequentemente, aumento do volume sanguíneo, uma maior 
oxigenação dos músculos, aumento da capacidade respiratória, disposição e energia para a realização de suas 
atividades. 

Com isso, a relevância social deste projeto reside na formação de cidadãos mentalmente saudáveis, na 
formação de acionistas, gestores e líderes conscientes da importância da QVT para a motivação dos funcionários 
e, consequentemente a relevância econômica devido a maior produtividade nas empresas, pois seus 
trabalhadores estarão aptos a desenvolver seu trabalho com resultado e qualidade. 

Além do maior conhecimento para a organização das informações obtidas, como ferramenta estratégica e 
gerencial, este trabalho poderá também ser aplicado nas universidades e escolas, já que estudantes também 
passam por tensão causada pela alta carga de auto cobrança, além dos pais e professores sobre os alunos e 
filhos. 

 
 
 
IV – METODOLOGIA - Material e Métodos  

Será utilizada, na presente pesquisa, a documentação direta, por meio de questionário e, também, a 
documentação indireta, por meio da pesquisa bibliográfica. 

Esta pesquisa será realizada na empresa Cozimax Móveis de Aço da cidade de Mirassol-SP, uma empresa 
metalúrgica que fabrica móveis de aço, com aproximadamente 330 funcionários como objeto de pesquisa. 

A técnica de pesquisa de documentação direta caracteriza-se pelo levantamento dos dados no próprio local 
onde os fenômenos ocorrem. Os dados da pesquisa serão obtidos por meio de pesquisa de campo do tipo 
exploratório. 

Neste estudo, será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o estresse, a qualidade de vida no trabalho e 
sobre a prática atividade física ou esportiva e seus respectivos benefícios.  

Com isso, este trabalho se fundamenta no método qualitativo por meio de análise dos questionários aplicados 
com os funcionários em todos os níveis hierárquicos da organização estudada. Assim, o foco principal da pesquisa 
será de cunho exploratório. 

Os principais instrumentos de coleta de dados na pesquisa de campo serão a observação e o questionário. No 
presente estudo, o instrumento de coleta de dados será utilizado por meio de um roteiro estruturado de perguntas.  

 
 
 
V– CRONOGRAMA  
 

 

 

ETAPAS 

 MÊS DE EXECUÇÃO 

ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

Levantamento 

bibliográfico 

X X           

Realização de 

experimentos e 

coleta de dados 

 X X X X        

Tratamento e análise 

dos dados  

     X X X     

Resultados e 

Conclusão 

      X X X X X  

Redação de 

relatório, artigo e 

apresentação no 

      X X X X X X 
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VI - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (no mínimo 5 citações) 
 

BARROS, T.; GHORAYER, N. O exercício: preparação fisiológica, avaliação médica, aspectos especiais e 
preventivos. São Paulo, Atheneu, 1999. 
 
CONTE, A. L. Qualidade de vida no trabalho. revista Faebusiness , n .7,  2003. 
 
FRANÇA, A. C. L. (et al). QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT: conceitos e práticas nas empresas da 
sociedade pós-industrial. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
LUCAS, M. 29 Benefícios da atividade física na sua saúde.  2010. Disponível em: 
http://www.escolapsicologia.com/29-beneficios-da-atividade-fisica-na-sua-saude/ Acesso em fev.2013. 

 
 
SAMPAIO, C. 70% dos brasileiros sofrem com estresse no trabalho 2004. Disponível em: 
<http://www.saudeemmovimento.com.br/reportagem/noticia_exibe.asp?cod_noticia=1584> Acesso em fev.2013. 
 

 
VII – BIBLIOGRÁFIAS CONSULTADAS (somente consultadas) 
 

BRABO, J. C. Projetos e relatórios de iniciação científica. 2005. Disponível em: 
<http://www.ufpa.br/npadc/feicipa/Brabo2.pdf> Acesso em fev. 2013. 

 
______. Stress e trabalho: Uma Abordagem psicossomática. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 
______. Práticas de Recursos Humanos – PRH: conceitos, ferramentas e procedimentos. 1. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 
LIPP, M. E. N., GUEVARA, A. J. H. Validação empírica do Inventário de Sintomas de Stress. Estudos de 
Psicologia, 11 (3) , 1994, p. 42-49. 
 
MACHADO, A. A. Psicologia do esporte: temas emergentes I. Jundiaí-SP: Ápice, 1997. 

 
NAHAS, M. V. (et al). Estilo de vida e hábitos de lazer dos trabalhadores das indústrias brasileiras: relatório 
geral. Brasília: SESI/DN, 2009. 

 
RAALTE, J. L. Van; BREWER, B. W. Psicologia do Esporte. Santos – SP: Santos Editora, 2011. 
 
ROSSI, Ana Maria; PERREWE, Pamela L.; MEURS, James A. Stress e qualidade de vida no trabalho: stress 
social - enfrentamento e prevenção. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. Rev. e ampl. De acordo com a ABNT.  
São Paulo: Cortez, 2002. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING. Confira algumas dicas para combater o estresse no trabalho. 
2012. Disponível em: <http://www.sbcoaching.com.br/blog/qualidade-de-vida/infografico-stress-no-trabalho/> 
Acesso em fev. 2013. 

 
VII – OBSERVAÇÕES  
 
 
 

Congresso Científico 

da UNIRP e do 

CONIC.  

http://www.escolapsicologia.com/29-beneficios-da-atividade-fisica-na-sua-saude/
http://www.ufpa.br/npadc/feicipa/Brabo2.pdf
http://www.sbcoaching.com.br/blog/qualidade-de-vida/infografico-stress-no-trabalho/
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INFORMAÇÕES CURRICULARES DO PESQUISADOR 
 
 
PESQUISADOR: Juliana Prado Ferrari Spolon 
 
1 – GRADUAÇÃO 

 Curso: Psicologia  

 Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 Ano de Conclusão: 2003 
 
2 – ESPECIALIZAÇÃO  

 Programa: MBA Executivo em Recursos Humanos 

 Instituição: UNIRP – Centro Universitário de Rio Preto 

 Ano de Conclusão: 2009 
 
3 – MESTRADO 

 Curso: Distúrbios do Desenvolvimento 

 Título da Dissertação: O Profissional da Psicologia na Equoterapia: atividades, técnicas e dificuldades. 

 Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 Ano de Conclusão: 2005 
 
4 – DOUTORADO 

 Curso:  

 Título da Tese:  

 Instituição:  

 Ano de Conclusão:  
 
 
5 – PUBLICAÇÕES (no máximo 20 linhas) 

Artigos completos publicados em periódicos 

1. 
FERRARI, J. P., Morete, BLASCOVI-ASSIS, S. M. 

Reações dos pais diante do diagnóstico de Paralisia Cerebral em crianças com até quatro anos. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do 

Desenvolvimento. , v.4, p.25 - 34, 2004. 

Trabalhos publicados em anais de eventos (completo) 

1. 
FERRARI, J. P., GALEGO, S. C. 

O Profissional de Psicologia na Equitação Terapêutica In: 58º Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 2006, 
Florianópolis - SC. 
58º Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). , 2006.  

2. 
FERRARI, J. P., GALEGO, S. C. 

The profissional of the Psychologist in The Equine Therapy: activities, technics and difficulties In: XII International Congress Of Therapeutic Riding, 
2006, Brasília. 

XII International Congress Of Therapeutic Riding: “Contact betwem horse”. Brasília - DF - Brasil: , 2006. v.1.  

3. GOTARDO, H., FERRARI, J. P. 
A Importância da Gestão de Pessoas Para a Produtividade da Empresa In: II Congresso Científico da UNIRP, 2005, São José do Rio Preto. 
II Congresso Científico da UNIRP. São José do Rio Preto: UNIRP, 2005. v.I. p.113 - 113 

4. FERRARI, J. P., GALEGO, S. C. 

O Profissional da Psicologia na Equoterapia: atividades, técnicas e dificuldades In: XVIII Congresso Médico do Oeste Paulista, 2005, São José do 
Rio Preto. 
XVIII Congresso Médico do Oeste Paulista - IV CONGRESSO DE PSICOLOGIA DO OESTE PAULISTA. , 2005. v.1.  

5. FERRARI, J. P., GALEGO, S. C. 

O Profissional de Psicologia na Equitação Terapêutica: atividades, técnicas e dificuldades In: II Congresso Científico da UNIRP, 2005, São José do 
Rio Preto. 
ANAIS 2005 - II Congresso Científico da UNIRP. São José do Rio Preto: UNIRP, 2005. v.1. p.21 - 22 

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo) 

1. FERRARI, J. P., PERASSA, L. J. 

A visão da política interna no gerenciamento do setor de vendas de uma empresa comercial de Motocicleta e Peças. In: VI Congresso Científico da 
UNIRP, 2009, São José do Rio Preto. 

ANAIS 2009 - UNIRP. São José do Rio Preto: UNIRP, 2009.  

2. FERRARI, J. P. 

Como seu tipo psicológico pode auxiliar na gestão de pessoas em tempos de crise? In: XXXV Semana Acadêmica do Curso de Administração e VI 
Semana Acadêmica dos Cursos Sequenciais da UNIRP - 'Gestão em Tempos de Crise', 2009, São José do Rio Preto. 

Revista da Extensão. São José do Rio Preto: UNIRP, 2009. v.Ano VI. p.157 - 158 
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3. FERRARI, J. P., ABREU, F. B., SILVA, M. B., STUCHI, R. M. 
Os benefícios da atividade física: relatos de observação em praticantes de academias em São José do Rio Preto e Monte Aprazível – SP. In: I 
Congresso Brasileiro de Psicologia Aplicada ao Esporte e à Motricidade Humana, 2009, São José do Rio Preto - SP. 

Revista Brasileira de Psicologia Aplicada ao Esporte e à Motricidade Humana. São José do Rio Preto - SP: , 2009. v.1. p.108 - 108 

4. FERRARI, J. P., ABREU, F. B., SILVA, M. B., STUCHI, R. M. 
Os benefícios da atividade física: relatos de observação em praticantes de academias em São José do Rio Preto e Monte Aprazível – SP. In: VI 
Congresso Científico da UNIRP, 2009, São José do Rio Preto - SP. 

ANAIS 2009 - Centro Universitário de Rio Preto. São José do Rio Preto - SP: UNIRP, 2009. p.41 - 41 

5. FERRARI, J. P., SOUZA, R. B. O. 
Os desafios na gestão de uma empresa de cultura familiar: estudo de caso de uma indústria de produtos de higiene e cosmésticos para animal. 
In: VI Congresso Científico da UNIRP, 2009, São José do Rio Preto. 

ANAIS 2009 - UNIRP. São José do Rio Preto: UNIRP, 2009. p.212 - 212 

6. FERRARI, J. P., GOMES, P. K. 
Otimização do Capital Intelectual como diferencial competitivo em uma agência de integração em São José do Rio Preto In: VI Congresso 
Científico da UNIRP, 2009, São José do Rio Preto. 

Anais 2009 - UNIRP. São José do Rio Preto: , 2009. p.211 - 211 

7. FERRARI, J. P., FURLANI, R. M. 
Qualidade de Vida e estresse ocupacional: limites e possibilidades de pesquisa em estudos organizacionais In: 9º Congresso Nacional de Iniciação 
Científica - CONIC, 2009, São Paulo - SP. 

9º Congresso Nacional de Iniciação Científica CONIC-SEMESP. São Paulo - SP: , 2009.  

8. FERRARI, J. P. 
Como seu tipo pisicológico pode auxiliar na gestão de pessoas In: XXXI Semana Acadêmica do Curso de Administração da UNIRP e 1º Encontro de 
Egressos do Curso, 2005, São José do Rio Preto. 

ANAIS DA XXXI Semana Acadêmica do Curso de Administração da UNIRP e 1º Encontro de Egressos do Curso. São José do Rio 
Preto: UNIRP, 2005. p.8 - 9 

9. FERRARI, J. P., CARVALHO, S. G. 
O profissional de psicologia na equitação terapêutica: atividades, técnicas e dificuldades. In: II Congresso Científico da UNIRP, 2005, São José do 

Rio Preto - SP. 
II Congresso Científico da UNIRP - Anais 2005. São José do Rio Preto: , 2005.  

10. FERRARI, J. P., Morete 
Reações dos pais diante do diagnóstico de Paralisia Cerebral em crianças com até quatro anos In: I Encontro de Iniciação Científica, Santos. 

I Encontro de Iniciação Científica. Santos: , 2005.  

11. FERRARI, J. P. 
A Prática do Psicólogo na Equoterapia In: VII Jornada de Educação Especial, 2003, Marília - SP. 

Inclusão: Intensão e realidade. Marília - SP: Fundepe Editora, 2003.  

 
 



                             CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO 
 

 8 

IC 1a 

São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2013. 
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