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 O projeto “Práticas de Gestão, Stress e desempenho da Polícia Militar em Santa Catarina: 

Estudo comparativo Brasil/Austrália” é fruto de parceria entre a Southern Cross University 

(Austrália) e UDESC/ESAG. Além de sua aplicação no Brasil, a pesquisa é aplicada em países 

como Austrália, Malta, Canadá e Áustria. No Brasil, a pesquisa inicia pelo estado de Santa 

Catarina, com a aplicação do modelo desenvolvido na Austrália, adaptado ao caso brasileiro. A 

pesquisa busca analisar como as práticas de gestão e suporte promovidas pelos supervisores 

impactam nos resultados negativos de seus policiais subordinados quanto ao stress, desempenho 

no trabalho e saúde psicológica. Assim, observará na relação entre gestores e subordinados na 

Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSC) aspectos como: capacidade psicológica; 

resiliência dos policiais aos acontecimentos estressantes nos processos de satisfação; liderança; 

desempenho e produtividade no dia-a-dia. Com os resultados, será possível, a exemplo do que já 

ocorre em outros países, dar suporte para formação de gestores, capacitando-os para 

desenvolverem uma postura mais ágil e eficaz na área de recursos humanos. 

Para conhecer melhor o projeto e identificar aspectos relacionados ao comportamento dos 

policiais, foram feitas as leituras da produção acadêmica de autores como Brunetto,Y; Farr-

Wharton,R e Nelson Azevedo, que já desenvolveram o modelo de análise teórico para a pesquisa 

e avançaram as publicações em seus países, facilitando a compreensão do projeto e 

compreendendo as realidades já estudadas. Percebeu-se que, ao longo dos anos, foram 

trabalhados modelos de estudo em colaboração com pesquisadores e as organizações de setores 

de interesse à gestão pública, incluindo instituições policiais. Durante a revisão bibliográfica, 

notou-se que um dos temais mais abordados nos artigos é relacionado ao alto índice de estresse 

mental, pois atinge a diversas camadas da sociedade. 

Em pesquisas já realizadas, a polícia é identificada pelos dirigentes como uma 

organização com alta manifestação de estresse, apresentando índices acima da taxa global se 

comparada a outras organizações, e pedidos de afastamentos por estresse mental que podem 

atingir cerca de 40% das reivindicações feitas para indenizações dos trabalhadores, como 

apresentado nos dados da pesquisa realizada na Austrália por Brunetto et al (2012). Os autores 

demonstram, ainda, que no caso australiano as instituições policiais apresentam índices 

alarmantes, como a terceira maior incidência de sinistros graves, com um impacto de 

aproximadamente 4,8% do PIB, custando mais de US$60 bilhões ao ano (BRUNETO et al, 

2012). Desta maneira, os autores argumentam que o reflexo de estresses dos supervisores acaba 
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impactando os policiais subordinados afetando o desempenho no trabalho e prejudicando a saúde 

psicológica. 

Bruneto et al (2012) apontam como relevante a forma que a organização lida com o stress. 

Os supervisores tem importantes diferenças na sua atividade em relação aos subordinados, seja 

por sua responsabilidade ou por decisões institucionais. Por sua vez, os subordinados recebem e 

interpretam as ordens de maneira que as usem nas práticas cotidianas de seu trabalho, o que irá 

determinar comportamentos ou fazer como que respondam de forma positiva ou negativa. É 

preciso observar que os comportamentos cotidianos estão associados a elementos de impacto 

inerentes ao contexto da atividade policial, como o instinto de risco à vida, turnos de trabalhos 

rígidos que são aplicados pelos supervisores das políticas de gestão de pessoal ou até mesmo no 

relacionamento cotidiano.  

  Embora seja uma temática que vem ganhando em relevância, pelo nível de interesse neste 

campo de estudos em organizações policiais, durante o período de revisão bibliográfica, 

percebeu-se que, nas polícias do Brasil, o tema não vinha sendo pesquisado de forma a relacionar 

todas as variáveis do modelo como trabalhado em outros países.  

  As ações do projeto iniciaram com as leituras e traduções dos artigos para compreensão 

da teoria e dos métodos e questionários. A busca dos artigos para leitura foi realizada tendo como 

grande área de conhecimento “ciências sociais aplicadas” e os temas dos artigos: “bem-estar 

psicológico”, “bullying e assédio”, “comportamento inovador”, “comprometimento 

organizacional”, “compromisso afetivo”, “rotatividade” e “satisfação no trabalho”. 

  Paralelamente às buscas e leituras dos artigos, foram formulados questionários tipo 

survey, com questões pertinentes ao projeto, a partir do modelo de pesquisa aplicado nos outros 

países. Foram feitas reuniões PMSC para tradução do questionário (originalmente em inglês) e 

para o aprimoramento da linguagem à característica da organização e realizados os primeiros 

testes. Em seguida, foram aplicados 176 questionários nos batalhões da Grande Florianópolis 

(exceto capital). Por questões operacionais da corporação (operações policiais, etc.), as aplicações 

foram suspensas para posterior aplicação em Florianópolis (em execução atualmente). Após a 

coleta dos dados nesta primeira fase foi realizada a tabulação e o envio do primeiro lote de dados 

para Austrália para processamento. Os dados coletados foram analisados no SPSS pela equipe de 

estatísticos, com objetivo de validar os dados na etapa inicial e estimar como seria a segunda 

etapa de coleta. 

Com aplicação da primeira etapa, foi dado início a elaboração de artigo com os primeiros 

resultados, fase em que se encontra a pesquisa. Paralelamente a coleta de dados continua, já que é 

necessária uma amostra maior para inserção no modelo de estudo comparativo. Espera-se, nos 

próximos meses, a conclusão da etapa de campo e o aprimoramento da base quantitativa, para 

que possa ser iniciada a etapa qualitativa (grupos focais) e a publicação dos resultados da 

pesquisa, considerando a realidade brasileira, e comparando-a com os casos já estudados em 

outros países. 
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