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 O objetivo da pesquisa “Práticas de Gestão, Stress e Desempenho no Trabalho na Polícia Militar 

de Santa Catarina” é de analisar o impacto da gestão e do suporte que os supervisores proporcionam 

em seus policiais subordinados no tocante ao estresse, ao desempenho e à saúde psicológica. 

Assim, será possível averiguar se a formação dos gestores é adequada à realidade dos policias 

militares de Santa Catarina ou se é necessário tomar providências para que o impacto da gestão 

seja o menos negativo possível. 

 Esse estudo faz parte de uma pesquisa mundial sobre o tema, iniciado na Austrália, Malta e 

Estados Unidos. Dessa forma, será possível comparar os resultados obtidos aqui no Brasil com os 

países anteriormente citados, além de outros que também começaram a participar. 

 No Brasil, a pesquisa iniciou oficialmente em agosto de 2016, apresentando o modelo quali-

qualititativo. A primeira etapa foi a leitura de artigos já publicados na Austrália com o objetivo de 

compreender melhor tanto os métodos de aplicação dos questionários quanto os dados obtidos com 

suas respectivas análises. Após essa etapa, foi traduzido o questionário australiano e o adaptou à 

realidade brasileira para, assim, enviá-lo à Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) para 

aprovação e seguida aplicação nos batalhões das cidades de Biguaçu, São José, Santo Amaro e 

Palhoça. Com os dados coletados, foi efetuada a tabulação e essa enviada à Austrália para análise 

estatística. 

 Durante essas etapas, foram realizadas algumas reuniões com o grupo, inclusive, com a 

participação da Dra. Silva Nelson da Universidade Southern Cross em que sua presença foi 

fundamental para explicar o andamento da pesquisa e orientações acerca das etapas posteriores. 

Atualmente, o projeto está na metade do estudo quantitativo com a aplicação de questionários do 

tipo survey, faltando apenas a aprovação da PMSC para que os demais batalhões da Grande 

Florianópolis respondam ao questionário.  

 As etapas seguintes seriam enviar os últimos questionários à Austrália, receber a análise desses 

resultados e, por fim, escrever um artigo explicitando a atual situação da PMSC e sugerir melhorias 

em sua gestão. Mas antes, a tarefa é de coletar artigos brasileiros e principalmente de Santa 

Catariana que estivessem relacionados com as variáveis estudadas nesta pesquisa como, por 

exemplo, o Bem-Estar Psicológico, a Satisfação no Trabalho, o Bullying e Assédio, dentre outros. 

Desta forma, torna-se possível compreender melhor quais são os problemas de saúde apontados 
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pelos policiais militares, além de custos tanto para a organização policial quanto para o Estado, na 

forma de absenteísmo, diminuição da produtividade, afastamentos por licença médica, dentre 

outros danos. O stress percebido no ambiente de trabalho traz, além dos custos monetários, riscos 

à saúde e muitas vezes deixando sequelas físicas, emocionais e sociais, conforme afirma De Lima 

et al (2015): 
“O estresse está diretamente relacionado aos transtornos mentais, seja direta ou 

indiretamente. Mapeamento realizado em profissionais da segurança pública do Estado de 

Santa Catarina (2010) revela que a necessidade em realizar horas-extras para 

complementar a renda aparece como principal estressor. Dentre os sinais e sintomas de 

estresse que os participantes relataram, como a tensão muscular, sensação de desgaste 

constante, insônia, etc., a percepção de cansaço excessivo é mais evidente em policiais 

militares” (p. 827). 

 

Esse foi um dos artigos lidos sobre Bem-Estar Psicológico, mas o que se percebe é que, no tocante 

à Santa Catarina, ainda há muito a avançar quanto às pesquisas relacionadas ao estresse enfrentado 

pelos policiais militares. São poucos os artigos que tratam desse assunto, por isso que, para adquirir 

mais informações sobre o tema, decidiu-se por coletar o maior número de artigos relacionados a 

cada variável (Psicologia Positiva, Rotatividade, Satisfação no Trabalho, etc.) para que haja uma 

boa base bibliográfica, tornando-se possível a equipe escrever o próprio artigo e, assim, contribuir 

para que esse assunto seja cada vez mais estudado e compreendido, levando à minimização ou até 

a extinção desses problemas enfrentados não só para aqueles que promovem nossa segurança, mas 

para toda sociedade.  
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