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Resumo 

 
Esta pesquisa verificou a relação entre percepção dos estressores ocupacionais e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) de Agentes de 
Trânsito em uma cidade do estado de Minas Gerais. A amostra contou com 56 sujeitos, sendo o grupo heterogêneo em sexo, idade, estado 

civil e escolaridade. Foram utilizadas as abordagens quantitativas e qualitativas, com observações, entrevistas, aplicação do Inventário de 

Sintomas de Stress (Lipp, 2000) e grupos focais, além do questionário de QVT de Walton. Os resultados mostraram presença de estresse 
entre os agentes, sendo que alguns estressores têm afetado vários aspectos da QVT. As conclusões apontaram para a implementação de 

políticas e práticas de gestão que visem a melhores condições de trabalho para a categoria estudada.  

 
Palavras- chave: agentes de trânsito; qualidade de vida no trabalho; estresse ocupacional; serviço público; administração pública. 

 

Abstract 

 
This research investigated the relationship between the perception of occupational stressors and the Quality of Working Life (QWL) of 

Traffic Wardens in a city of the State of Minas Gerais, Brazil. The sample consisted of 56 subjects, and the group was heterogeneous in 
terms of gender, age, marital status, and formal education. Quantitative and qualitative approaches were used, with observations, interviews, 

application of the Stress Symptoms Inventory (Lipp, 2000) and focal groups, in addition to Walton’s QWL questionnaire. The results showed 

the existence of stress in the wardens, in which case some stressors affected several aspects of QWL. The conclusions suggested the 
implementation of management policies and practices aiming at better working conditions for the category studied. 
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Desde 1997, compete aos órgãos e entidades 

executivos municipais executarem a fiscalização do 

trânsito, integrando o que se denomina 

municipalização dessa atividade. Para atender a 

essa atribuição, as prefeituras têm realizado 

concursos públicos para provimento do cargo de 

Agente de Trânsito, que se constitui na pessoa 

credenciada, pela autoridade de trânsito do 

município, para atuar na fiscalização, operação, 

policiamento ostensivo de trânsito e patrulhamento. 

Na cidade de Juiz de Fora, objeto da presente 

pesquisa, a municipalização do trânsito aconteceu 

no ano 2000. No estado de Minas Gerais, existem 

41 municípios com o trânsito municipalizado, o que 

corresponde a 40% da frota de veículos de todo o 

estado, uma vez que os municípios que aderiram à 

municipalização são os de maior densidade 

demográfica, incluindo a capital do estado.  

Segundo orientação do Departamento Nacional 

de Trânsito (Denatran), o número ideal de agentes 

de trânsito numa cidade deve ser proporcional à 

frota de veículos, sendo em torno de um agente para 

cada mil veículos. Na cidade pesquisada, seriam 

necessários 163 agentes de trânsito, uma vez que, 

até dezembro de 2009, ela possuía 163.351 veículos 

(Denatran, 2009). No entanto, a cidade possui 

apenas 68 agentes.  

Pesquisas que investigaram a questão do 

trânsito e dos profissionais ligados a ele discutem 

sobre a crise da mobilidade urbana, principalmente 

nos grandes centros (Scaringella, 2001) identificam 

a presença de situações de agressões verbais e 

físicas afetando a saúde mental dos agentes de 

trânsito (Lancman, Sznelwar, Uchida, & Tuacek, 

2007), bem como a morbidade por acidentes e 

violências que vitimam agentes de segurança 

pública (Souza & Minayo, 2005).  

Tendo em vista o contexto da cidade 

investigada em que o número de agentes é bastante 

inferior ao indicado pelo Denatran (2009) e os 

resultados das pesquisas que identificam situações 

de agressão e violência em relação a esses agentes, 

a presente pesquisa teve por objetivo identificar 

quais fatores estressores são mais frequentes no 

trabalho dessa categoria profissional e verificar se 

havia correlações entre esses fatores e aspectos 

relacionados à qualidade de vida no trabalho desses 

agentes. Entende-se como fatores estressores o 

conjunto de situações organizacionais que as 

pesquisas identificam como fontes de pressão, as 

quais influenciam o aparecimento de sofrimento e 

estresse nos trabalhadores (Cooper, C., Cooper, R., 

& Eaker, 1988; Rossi, 2005).  

O estresse é definido como uma reação do 

organismo que ocorre quando a pessoa se defronta 

com situações que desencadeiam emoções (medo, 

irritação, excitação, confusão ou felicidade, por 

exemplo) e alterações fisiológicas (Lipp, 2001). 

Essas situações normalmente estão relacionadas às 

demandas excessivas no trabalho ou à percepção de 

ausência de recursos adequados para enfrentar a 

situação (França & Rodrigues, 2005). 

Lipp e Guevara (1994) afirmam que o 

organismo tenta sempre se adaptar ao evento 

estressor, utilizando-se, para isso, de grandes 

quantidades de energia adaptativa. Segundo Lipp e 

Malagris (1995), durante o processo de adaptação, 

o organismo passa por quatro fases. A primeira, a 

fase de alerta, é considerada uma fase positiva do 

estresse, em que o indivíduo apresenta reações que 

não comprometem a qualidade da relação dele com 

o mundo ou a vida cotidiana. Esta primeira fase 

ocorre quando a pessoa se depara com a fonte 

estressora e, nesse enfrentamento, se desequilibra 

internamente, apresentando sensações como 

taquicardia e respiração ofegante. No entanto, é 

também uma fase que confere energia ao sujeito, 

em função da descarga de adrenalina a que é 

submetido. A fase da resistência é considerada a 

fase em que o sujeito vivencia situações em que 

ainda consegue lidar com dificuldades e conflitos 

embora lhe custem constantes atenção e 

reorganização interna para manter a qualidade do 

vínculo com o mundo. Podem surgir alguns 

sintomas, como dores de cabeça esporádicas, 

gastrite, cansaço e sono; ou psicológicos, como 

desatenção, desmotivação e irritabilidade, dentre 

outros. Porém, ainda não ocorre um 

comprometimento maior da saúde. Se os fatores 

persistirem, passa-se à fase seguinte: a fase de 

quase exaustão. Esta ocorre quando a pessoa não 

mais consegue se adaptar ou resistir ao estressor, 

podendo iniciar o aparecimento de doenças devido 

ao enfraquecimento do organismo. Nesta fase, há o 

comprometimento da produtividade do sujeito e o 

início do processo de apatia. Exaustão é a última 

fase identificada do estresse, que se caracteriza 

pelas dificuldades em lidar com pressões e 

problemas cotidianos, interferindo diretamente na 

qualidade de vida do sujeito. São comuns quadros 

de depressão, úlceras, problemas dermatológicos, 

dificuldades em manter relacionamentos afetivos, 

declínio do número de amigos, da qualidade e da 

produtividade no trabalho, além do aparecimento de 

doenças orgânicas. 

Percebe-se que os efeitos do estresse também 

têm um impacto na produtividade e na motivação 

do sujeito em relação ao trabalho. Vários são os 

estudos que investigam a questão do estresse e da 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) (Lazarus & 

Folkman, 1984; Cooper et al., 1988; Baker & 

Karasek, 2000; Marques, Moraes, Pereira, & Silva, 
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2000; Marques, Moraes, & Portes, 2003; Cooper & 

Dewe, 2004; Sampaio & Galasso, 2005; Zille, 

2005; Silva & Günther, 2005; Sisto, Bartholomeu, 

& Fernandes, 2005; França & Rodrigues, 2005; 

Sadir, Bignotto, & Lipp, 2010).  

Dentre os diversos autores que pesquisam sobre 

QVT, Walton (1973) investiga principalmente as 

variáveis de contexto de trabalho que podem 

interferir na manutenção da QVT das pessoas. Essa 

orientação para as variáveis de contexto de trabalho 

é fértil em suas possibilidades, pois, além de 

auxiliar na identificação de aspectos do trabalho 

que podem estar relacionados com os sintomas de 

estresse, também permite analisar as possíveis 

associações com a percepção de frequência de 

fatores estressores nas diversas categorias 

profissionais.  

Para Walton (1973), a expressão qualidade de 

vida no trabalho extrapola a noção de melhoria das 

relações humanas proposta pelos psicólogos na 

década de 1950 e as tendências reformistas dos 

anos 1960, envolvendo inúmeros esquemas de 

enriquecimento de tarefas, oportunidades de igual 

emprego e contexto do trabalho. O autor coloca a 

questão da qualidade de vida em um contexto de 

trabalho que busca regulamentar os direitos de 

minorias e assegurar saúde, segurança e garantia no 

trabalho. Para ele, a QVT está inserida no contexto 

das relações de trabalho desde o início do século 

XX, na busca da legalização das condições de 

trabalho das mulheres e das crianças, da 

regulamentação dessas relações e das lutas do 

movimento sindical para assegurar saúde, 

segurança e garantia de emprego.  

Walton (1973) discute a amplitude do conceito 

e a dificuldade de isolar e identificar os atributos 

que interferem na QVT. Propõe, então, oito 

categorias, ou indicadores que, segundo ele, 

contemplariam o construto: compensação justa e 

adequada (remuneração); condições de segurança e 

saúde no trabalho; uso e desenvolvimento de 

capacidades; oportunidade de crescimento e 

segurança no emprego; integração social na 

organização; constitucionalismo (respeito aos 

direitos); trabalho e espaço total de vida; e 

relevância social do trabalho. 

 

Método 
 

Participantes 

 

O universo da pesquisa se constituiu de 68 

agentes, dos quais quatro estavam em licença 

médica ou em licença sem remuneração. Dos 64 

restantes, três não manifestaram interesse em 

participar da pesquisa e cinco encontravam-se em 

férias. Então, a amostra foi constituída de 56 

agentes de trânsito, que concordaram em participar 

da pesquisa, assinando, para isso, o Termo de 

Consentimento Livre após Esclarecimento.  

 

Instrumentos 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos 

para a coleta de dados: 

. Inventário de Sintomas de Estresse para 

Adultos (ISSL) (Lipp, 2000). O inventário foi 

validado por Lipp e Guevara (1994) e permite a 

identificação da presença de estresse, além da fase 

de estresse em que a pessoa se encontra (alerta, 

resistência, quase exaustão ou exaustão). O ISSL 

apresenta quadros que contêm sintomas físicos e 

psicológicos de cada fase do estresse.  

. Grupos focais, visando a verificar quais as 

dificuldades e as facilidades encontradas no 

trabalho e a identificar quais os principais fatores 

existentes que geravam ansiedade e preocupação 

para eles (fatores estressores), como lidavam com 

esses fatores e o que a organização estava fazendo 

para minimizá-los. Os grupos focais permitem 

verificar a posição de cada participante sobre o 

tema em discussão, além de possibilitarem a 

observação dos processos psicossociais que surgem 

na formação de opiniões, permitindo identificar 

aspectos considerados conflituosos pelo grupo 

(Gondim, 2003). Nesse sentido, essa estratégia teve 

o objetivo de auxiliar na identificação dos fatores 

estressores para o grupo de agentes pesquisado. 

. Questionário contemplando os fatores de 

qualidade de vida no trabalho (Escala Likert de 1 a 

6, de totalmente satisfeito a totalmente insatisfeito), 

baseado nos fatores propostos por Walton (1973) e 

contendo 43 afirmativas referentes aos fatores: 

remuneração, condições de trabalho, uso e 

desenvolvimento de capacidades no trabalho, 

oportunidade de crescimento profissional, 

integração social na organização, direitos, 

equilíbrio trabalho e vida, e relevância social do 

trabalho. 

. Questionário de fatores estressores, elaborado 

a partir dos dados dos grupos focais com os agentes 

de trânsito e das indicações da pesquisa de Rossi 

(2005). O questionário foi composto por 27 fatores 

estressores identificados. Estes foram organizados 

em um questionário, de Escala Likert de cinco 

pontos, de acordo com a percepção de frequência 

de ocorrência: 1 (nunca), 2 (raramente), 3 (às 

vezes), 4 (frequentemente) e 5 (sempre).  

Foram também feitas observações do contexto 

de trabalho dos agentes de trânsito em horários 

diferentes, contemplando o trabalho deles nos 
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diferentes turnos. As observações foram 

direcionadas para as condições de trabalho, 

caracterizando as atividades desenvolvidas pelos 

agentes e ocorreram na rua e na Central de 

Operações. Além disso, realizaram-se entrevistas 

com as chefias imediatas dos agentes de trânsito, 

visando a identificar como acontece o processo de 

treinamento e acompanhamento dessas pessoas no 

trabalho.  

 

Procedimentos 

 

A pesquisa, submetida ao Comitê de Ética da 

Universidade, sob o protocolo de n. 011/2009, 

tendo recebido parecer favorável à sua realização, 

foi desenvolvida em duas etapas: 

. Primeira etapa: foi realizado um estudo 

exploratório com vistas a caracterizar as condições 

de trabalho e a forma como este estava organizado.  

Foram realizadas observações, entrevistas, 

aplicação do ISSL (Lipp, 2000) e grupos focais.  

Foram entrevistados três supervisores, sendo 

dois operacionais e um administrativo. Os 

operacionais são aqueles que acompanham as 

atividades dos agentes nas ruas, fazendo cumprir a 

escala de serviço e/ou realocando os agentes 

quando necessário. O supervisor administrativo 

trabalha internamente, cuidando da elaboração da 

escala de serviço, das férias e das folgas dos 

agentes.  

Foram também realizados grupos focais com os 

33 agentes de trânsito mais antigos. Os agentes de 

trânsito que participaram desses grupos foram os 

mesmos submetidos ao ISSL. Aqueles que 

participaram desta etapa da pesquisa tinham mais 

de cinco anos na função. O critério de escolha foi a 

exposição por mais tempo às demandas do trabalho. 

Os demais agentes encontravam-se na função há 

menos de um ano, isto é, estavam ainda em 

processo de socialização e por isso não 

participaram dos grupos focais e nem foram 

submetidos ao ISSL.  

. Segunda etapa: desta etapa, participaram 

todos os 56 agentes de trânsito. Foram aplicados os 

seguintes questionários: questionário contemplando 

os fatores de qualidade de vida no trabalho e 

questionário de fatores estressores. 

A apresentação e a análise dos dados 

envolveram a utilização de técnicas estatísticas, a 

saber: 

a) Estatística descritiva: apresentação do 

percentual de frequência dos resultados dos 

inventários. 

b) Análise da correlação de Spearman, 

visando a verificar a ocorrência de correlações 

(direção e intensidade das associações) entre os 

fatores estressores e os fatores de qualidade de vida 

no trabalho, considerando a possibilidade de a 

distribuição não ter características de normalidade.  

c) Teste de Qui-Quadrado de Independência, 

para verificar se a presença de estresse dependia 

dos fatores estressores com os quais os agentes 

conviviam.  

 

Resultados 
 

A amostra foi constituída por 56 agentes de 

trânsito, com as seguintes características: 78% são 

do sexo masculino e 22% do sexo feminino; a faixa 

etária que conta com o maior número de agentes 

(24%) é de 26 a 30 anos, sendo que os outros se 

dividem entre as demais faixas etárias; 40,4% são 

solteiros e 55,3% são casados; 56,3% possuem 

curso superior; 59% trabalham há mais de cinco 

anos no cargo e 44% há menos de um ano; 38% 

trabalham no turno da manhã, 32% no turno da 

tarde, 14% à noite e 16% em dois turnos; 18% 

realizam outra atividade remunerada; 62% foram ao 

médico nos últimos seis meses; 18% precisaram se 

afastar do serviço por motivo de doença e 70% 

nunca pensaram em pedir exoneração, enquanto os 

outros 30% pensavam em exoneração com 

frequência, variando entre “raramente” e “sempre”. 

 

Primeira Etapa da Pesquisa 

 

Durante a observação de campo, pode-se 

perceber que o serviço dos agentes de trânsito, na 

maior parte do tempo, é rotineiro e previsível, 

excetuando-se algumas situações emergenciais 

como obras ou acidentes de trânsito. O trabalho nas 

ruas é feito entre as sete horas da manhã e onze 

horas da noite, em três turnos. Quando aconteceu a 

observação de campo, ainda não existia o turno da 

noite; portanto, as informações se referem aos 

turnos da manhã e da tarde. Foi possível notar que o 

turno da manhã é mais tranquilo, pois o trânsito é 

mais leve, existindo menos pessoas e veículos nas 

ruas e menos situações de conflito. O turno da tarde 

já sofre um pouco mais com as intempéries 

climáticas, tanto excesso de calor como chuvas e 

maior número de veículos e pessoas nas ruas.  

Alguns agentes manifestaram que o trabalho 

executado é fácil e que o problema não está nele, 

exclusivamente, mas, sim, nos aspectos 

relacionados ao contexto de trabalho, informações 

ratificadas pelos resultados dos questionários. O 

trabalho da Central de Operações, por sua vez, é 

bastante sobrecarregado, uma vez que recebe 

telefonemas externos, em que os agentes são 

solicitados para fiscalização e/ou operação de 
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trânsito, e também as chamadas via rádio dos 

próprios agentes, quando da necessidade de 

consultar a situação de um veículo a partir do 

número da placa deste. Ressalta-se que, 

frequentemente, as chamadas telefônicas e de rádio 

acontecem ao mesmo tempo.  

Quanto às entrevistas com os supervisores, as 

respostas foram bastante similares entre eles. Todos 

concordaram que se trata de um trabalho essencial, 

importante para a sociedade. Com relação ao 

processo de treinamento e capacitação, o que 

ocorreu foi uma capacitação profissional apenas 

para a primeira turma, a que iniciou o trabalho no 

ano 2000, por intermédio do primeiro concurso para 

agentes de trânsito na cidade. Na ocasião, foram 

treinados por técnicos, engenheiros e agentes de 

trânsito de Belo Horizonte por meio de uma 

consultoria contratada pela prefeitura da cidade. À 

medida que novos agentes foram admitidos, o 

treinamento passou a ser feito pelos agentes mais 

antigos. Todos os supervisores concordam que o 

acompanhamento das atividades dos agentes é feito 

pelo supervisor daquele turno de trabalho, que 

procura atender aos agentes e alocá-los quando há 

necessidade de remanejamento de escala, 

acompanhando ao máximo o que cada agente está 

fazendo na rua. Com relação às dificuldades 

apontadas, a maioria se referiu à falta de 

uniformidade de procedimentos, alegando que a 

falta de um regulamento permite que cada agente 

trabalhe de um jeito, o que dificulta o 

acompanhamento. Outra dificuldade apontada é 

com relação à logística, que, segundo os 

supervisores está “bastante sucateada na parte de 

viaturas, por exemplo”. Em relação às facilidades, 

foram apontados o horário de trabalho, que é 

flexível, e a boa vontade da maioria dos agentes, 

que está sempre solícita às demandas necessárias 

(obras, apoio à defesa civil, eventos). Em termos de 

ações para melhoria do trabalho, foi sugerida a 

realização de grupos de estudo para atualização e 

uniformização de procedimentos, reuniões 

instrutivas com definição de metas e objetivos, 

assim como maior aproximação da administração 

pública com os agentes.  

Quanto aos resultados do Inventário de 

Sintomas de Stress para Adultos (ISSL), aplicado 

em 33 agentes de trânsito com mais de cinco anos 

de trabalho, constatou-se que, conforme a Tabela 1, 

39,4% apresentam estresse. Contudo, 15,2% dos 

participantes podem se considerar no limiar entre a 

presença e a ausência de estresse, já que, caso 

assinalassem mais um sintoma dos enumerados em 

qualquer dos três quadros do ISSL, entrariam na 

categoria dos que apresentaram estresse. De 

qualquer forma, praticamente 40% dos agentes de 

trânsito têm estresse, isto é, quase a metade dos 

agentes que está na função há mais de cinco anos.  

 

Tabela 1 – Presença de Estresse, conforme o ISSL 

 

Presença de 

estresse 

Frequência Frequência (%) 

Tem estresse 13 39,4 

Não tem estresse 15 45,5 

Total 33 100,0 

 

Verificando a fase de estresse em que os 

agentes de trânsito se encontram, conforme Tabela 

2, constata-se: 

 

Tabela 2 – Fases do Estresse em agentes de trânsito, 

segundo o ISSL 

 

Fase do estresse Frequência Frequência 

(%) 

Fase de alerta 0 0 

Fase de resistência 12 92,3 

Fase de quase exaustão 0 0 

Fase de exaustão 1 7,7 

Total 13 100,0 

 

Com relação à fase do estresse, pode-se 

perceber que, dos 13 participantes com estresse, 

apenas um, ou seja, 7,7% está na fase de exaustão, 

enquanto os outros, 92,3%, estão na fase de 

resistência. Essa fase se caracteriza pela tentativa de 

se resistir aos estressores e se tenta, ainda que de 

forma inconsciente, restabelecer o equilíbrio 

interior. Essa busca de equilíbrio, ainda que por 

meio de estratégias de compensação, foram 

identificadas durante a realização dos grupos focais. 

Algumas falas dos agentes de trânsito podem 

ilustrar esse fato: “eu tento buscar outra atividade, 

estudo, atividade física, para distrair a cabeça”; 

“tem que desligar, ‘tirar o pé’”; “levando na 

brincadeira certas coisas”; “não criar 

expectativas, nem boas, nem ruins” e “ter uma vida 

espiritual ativa, religiosidade”. No entanto, 

algumas falas refletem mais uma idealização do que 

deveria ser feito. Por exemplo, “tem que desligar” 

significa que a pessoa tem consciência do que 

deveria ser feito, mas não necessariamente é o que 

ela faz. Enfim, essas são as formas que os agentes 

encontram para buscar restabelecer o equilíbrio. 

Foi identificada a existência de um caso de fase 

de exaustão, que é considerada por Lipp (2008) a 

fase patológica do estresse. A fase de exaustão é um 

momento no qual um desequilíbrio muito grande 

ocorre interiormente: a pessoa pode se deprimir, 

não conseguindo trabalhar. No grupo focal, esse 

agente afirmou, dentre outras coisas, “o serviço em 



39 

 

Sampaio, R. F. V.; Carvalho-Freitas, M. N. de; & Kemp, V. H. Estressores Ocupacionais e Qualidade de Vida no 

Trabalho de Agentes de Trânsito 

 

 

 

 

Pesquisas e Práticas Psicossociais 7(1), São João del-Rei, janeiro/junho 2012 

 

 

primeiro lugar”, referindo-se ao motivo pelo qual 

se sente tão cansado, e “nada me atrai”, referindo-

se às possibilidades de considerar outras atividades 

como satisfatórias, prazerosas e capazes de 

restabelecer o equilíbrio. Faz-se oportuno 

mencionar que o grupo focal do qual esse agente 

fez parte foi um grupo homogêneo, composto 

apenas de agentes que apresentaram estresse. 

Durante a realização da conversa, foi possível 

perceber que o grupo apresentava uma sede de falar 

e contar casos isolados, situações específicas que 

consideravam fonte de estresse. Também foi 

apontado que os maiores problemas são os 

institucionais, e não as características da tarefa em 

si.  

Quanto à predominância de sintomas, se físicos 

ou psicológicos, tem-se o seguinte, conforme 

Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Predominância de sintomas 

 

Tipo de sintomas Quantidade Frequência (%) 

Físicos 4 30,8 

Psicológicos 6 46,2 

Ambos 3 23,1 

Total 13 100,0 

 

Verifica-se que 46,2% dos participantes com 

estresse apresentam predominância de sintomas 

psicológicos, enquanto 30,8% apresentam como 

maioria dos sintomas, os físicos; e, ainda, 23,1% 

apresentam, de forma equânime, sintomas físicos e 

psicológicos. Os principais sintomas psicológicos 

apontados pelos agentes de trânsito foram: 

sensibilidade emotiva excessiva, pensar 

constantemente em um só assunto, irritabilidade 

excessiva, perda do senso de humor, angústia, 

ansiedade, medo diariamente, cansaço constante e 

excessivo, vontade de fugir de tudo, apatia, 

depressão ou raiva prolongada, sensação de 

incompetência em todas as áreas e diminuição da 

libido. 

Em relação aos fatores estressores, durante a 

realização dos grupos focais, foram identificados 27 

fatores considerados geradores de dificuldades, 

ansiedade e angústia por parte dos agentes. 

 

Segunda Etapa da Pesquisa  

 

Com relação aos fatores estressores, os que 

tiveram frequência de ocorrência com média igual 

ou superior ao valor 3 (às vezes) foram: incerteza 

(3,79), falta de controle (3,31), diversidade nas 

tarefas (3,0), ambiguidade da função (3,0), 

burocracia (3,21), problemas com relação ao 

conteúdo do trabalho (3,12), falta de feedback 

(3,29), ausência de perspectivas e progressão na 

carreira (3,98), falta de participação na tomada de 

decisões (3,17), falta de capacitação e treinamento 

(3,81), falta de comunicação entre os setores (3,96), 

falta de apoio da administração (4,21), queda do 

nível salarial (4,19), imagem negativa do agente 

perante a população (3,90), imagem negativa do 

agente perante a administração (3,92), dificuldades 

com as novas tecnologias (3,69), recursos 

inadequados (4,48), dificuldade no ambiente de 

trabalho (3,38), morosidade na administração 

pública (4,33) e ameaças e/ou agressões (3,0).  

Os seguintes fatores estressores foram 

considerados pela maioria dos respondentes como 

menos frequentes: sobrecarga de trabalho (2,83), 

dificuldade em administrar o tempo (2,31), 

dificuldades interpessoais (2,63), dificuldade em 

administrar o trabalho (2,75), dificuldade com a 

chefia (2,19), ocorrência de acidentes de trânsito 

(2,59) e falta de confiança no trabalho do agente 

(2,87). 

Em relação aos fatores relacionados à QVT 

verificou-se que: quanto à remuneração, 69% dos 

agentes de trânsito estão entre totalmente 

insatisfeitos e insatisfeitos com os salários e os 

benefícios que recebem. 

Com relação às condições de trabalho, os 

índices de satisfação apresentaram valor 2,84 de 

média e 3 de moda (insatisfeitos). A satisfação com 

as condições de trabalho pôde ser percebida apenas 

com relação à “jornada de trabalho” (88% 

atribuíram valor maior que 4) e à “adequação das 

instalações” (54% atribuíram valor maior que 4). 

No entanto, em relação aos “equipamentos de 

trabalho”, foi identificado o maior índice de 

insatisfação, com 92% dos respondentes atribuindo 

valor menor que 3 para a questão. 

Quanto ao uso e desenvolvimento das 

capacidades, identificaram-se resultados mais 

próximos da satisfação do que da insatisfação. A 

média dos valores atribuídos foi de 3,62 e a moda, 

4. As afirmativas que tiveram médias acima de 4 

(satisfação) foram: “com a liberdade de ação que 

tenho para executar meu trabalho” (86% atribuíram 

valor maior que 4) e “com o grau de liberdade que 

tenho para tomar decisões em relação às atividades 

que desempenho” (80% atribuíram valor maior que 

4). 

Em relação às oportunidades de crescimento 

profissional, verificou-se que o índice de satisfação 

com esse quesito está baixo entre os agentes de 

trânsito. A média dos valores atribuídos foi de 2,55 

e a moda foi de 2. Apenas uma afirmativa 

apresentou moda igual a 4 (“com as oportunidades 

que tenho para crescer como pessoa humana na 

realização do meu trabalho”), enquanto todas as 
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outras apresentaram moda igual ou menor que 3 e 

média variando de 1,84 a 3,42.  

Quanto à integração social, verificou-se que a 

média dos valores atribuídos foi de 3,8 e a moda, 4 

(satisfação). O que proporciona essa aproximação 

do sentimento de satisfação com relação à 

integração social é o bom relacionamento com 

colegas e superiores e o bom clima percebido no 

local de trabalho, quesitos que obtiveram valores 

entre 4 e 6 (total satisfação). O que comprometeu 

esse fator foi a insatisfação (valor menor que 3) 

atribuída às afirmativas: “com o relacionamento 

social entre os diversos grupos de trabalho da 

instituição” (58% atribuíram valor menor que 3) e 

“com a maneira como os conflitos são resolvidos na 

instituição” (62% atribuíram valor menor que 3), o 

que denuncia problemas de comunicação interna. 

Em relação às questões relativas aos Direitos na 

Instituição (Constitucionalismo), os resultados se 

apresentam bem próximos do índice médio de 

satisfação, tendo como média o valor 3,43 e como 

moda, 4, indicando que, no que tange ao respeito 

aos direitos dos agentes de trânsito, o grau de 

satisfação está bom. Quanto ao equilíbrio trabalho e 

vida, os resultados mostram que a maior parte dos 

agentes de trânsito está satisfeita, uma vez que tanto 

a média como a moda dos valores foram iguais ou 

maiores que 4 (satisfação). De forma separada, as 

afirmativas tiveram a seguinte variação de valores: 

“com o espaço de tempo que o trabalho ocupa em 

minha vida” (82% atribuíram valores entre 4 e 6), 

“com o tempo que me resta, depois do trabalho, 

para dedicar-me ao lazer” (78% atribuíram valores 

entre 4 e 6), “com o equilíbrio entre trabalho e lazer 

que possuo” (70% atribuíram valores entre 4 e 6) e 

“com respeito, por parte da instituição, à minha 

privacidade após a jornada de trabalho” (90% 

atribuíram valores entre 4 e 6). 

E finalmente, no fator referente à relevância 

social do trabalho, verifica-se que a média foi de 

4,04, ou seja, existe satisfação. Porém, uma 

afirmativa compromete esse fator e se refere “ao 

respeito que a sociedade atribui à instituição à qual 

pertenço”, em que 85% dos respondentes 

atribuíram valor entre 1 e 3.  

 

Relação de Dependência entre Presença de 

Estresse e Fatores Estressores  

 

Foi constatado que a presença de estresse nos 

agentes depende dos seguintes fatores estressores:  

1. Sobrecarga de trabalho (qui-quadrado = 

17,141, p = 0,029, nível de significância < 0,05); e 

2.  Ocorrência de acidentes de trânsito (qui-

quadrado = 22,281, p = 0,001, nível de significância 

< 0,05).  

Embora esses fatores não estejam entre os 

identificados como mais frequentes no cotidiano de 

trabalho, a ocorrência deles está associada ao 

aparecimento de sintomas de estresse entre os 

agentes. Possivelmente, mais do que a frequência, a 

intensidade dessas ocorrências tenha impacto no 

aparecimento dos sintomas de estresse. 

 

Relações entre Fatores Estressores e Qualidade 

de Vida no Trabalho 

 

Ainda que não diretamente relacionadas ao 

aparecimento dos sintomas de estresse, foram 

identificadas associações significativas do ponto de 

vista estatístico entre a satisfação com fatores de 

QVT e a percepção de frequência dos demais 

fatores estressores no cotidiano de trabalho:  

1- Quanto maior a satisfação com a 

remuneração, menor a percepção da imagem 

negativa do agente perante a administração 

(Spearman = -0,396, nível de significância = 0,01) 

e a percepção de recursos inadequados (Spearman 

= -0,305, nível de significância = 0,01). 

2- Quanto maior a satisfação com as 

condições de trabalho, menor a percepção de 

sobrecarga de trabalho (Spearman = -0,390, nível 

de significância = 0,01), menor a percepção de 

dificuldade de administrar o trabalho (Spearman = 

-0,302, nível de significância = 0,01), menor a 

percepção de falta de comunicação entre os setores 

(Spearman = -0,349, nível de significância = 0,01), 

menor a percepção de falta de apoio da 

administração (Spearman = -0,321, nível de 

significância = 0,01), menor a percepção de estresse 

tecnológico (Spearman = -0,295, nível de 

significância = 0,01), menor a percepção de 

existência de recursos inadequados (Spearman = -

0,303, nível de significância = 0,01) e menor a 

percepção de dificuldades no ambiente de trabalho 

(Spearman = -0,412, nível de significância = 0,01). 

3- Quanto maior a satisfação com a 

integração social, menor a percepção de sobrecarga 

de trabalho (Spearman = -0,374, nível de 

significância = 0,01), menor a percepção de 

burocracia (Spearman = -0,321, nível de 

significância = 0,01) e menor a percepção de falta 

de comunicação entre os setores (Spearman = -

0,350, nível de significância = 0,01). 

4- Quanto maior a satisfação com a questão 

do espaço total do trabalho na vida, menor a 

dificuldade em administrar o tempo (Spearman = -

0,408, nível de significância = 0,01). 

5- Quanto maior a satisfação com a 

relevância social do trabalho, menor a percepção 

de sobrecarga de trabalho (Spearman = -0,424, 

nível de significância = 0,01), menor a percepção 
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de dificuldade em administrar o tempo (Spearman 

= -0,544, nível de significância = 0,01); menor a 

percepção de estresse interpessoal (Spearman = -

0,402, nível de significância = 0,01), menor a 

percepção de dificuldade em administrar o trabalho 

(Spearman = -0,348, nível de significância = 0,01), 

menor a percepção de dificuldades em relação à 

chefia (Spearman = -0,358, nível de significância = 

0,01), menor a percepção de ausência de 

perspectiva de progressão na carreira (Spearman = 

-0,333, nível de significância = 0,01), menor a 

percepção de existência de recursos inadequados 

(Spearman = -0,362, nível de significância = 0,01) 

e menor a percepção de dificuldades no ambiente 

de trabalho (Spearman = -0,352, nível de 

significância = 0,01). 

 

Discussão 

 

Os resultados da pesquisa indicam que a 

categoria de agentes de trânsito está bastante 

suscetível à presença de estresse, pois 40% da 

amostra pesquisada apresentam estresse e outros 

15% dos agentes estão na fronteira do estresse, não 

tendo sido caracterizados como tendo estresse pela 

ausência de um único sintoma. Esses resultados 

ratificam pesquisas anteriores que associam o 

estresse à ocupação profissional (Oliveira, 2004) e 

que identificam diferentes níveis de estresse em 

ocupações diversas (Lipp, 2004, 2005). 

A maioria dos agentes está na fase de 

resistência, o que indica que esses profissionais 

estão conseguindo lidar com situações de 

dificuldade e conflito, embora os esforços deles 

sejam maiores para continuar a manter um bom 

vínculo com a realidade externa. Um aspecto 

positivo percebido pelos agentes é a autonomia que 

têm no trabalho, o que, segundo Chan, Lai, Ko and 

Kam (2000), contribui para que os profissionais 

apresentem melhores condições de enfrentamento 

do estresse. 

A presença de estresse, no caso dos agentes de 

trânsito, é dependente da ocorrência de acidentes de 

trânsito e sobrecarga de trabalho. Sobre esses 

aspectos, os agentes não têm controle e, portanto, 

pouca condição para evitá-los, dependendo mais de 

políticas de gestão da prefeitura tanto no que se 

refere à carga de trabalho quanto ao 

desenvolvimento de programas de conscientização 

da população para minimizar os índices de 

acidentes. 

Também foi identificado que existem relações 

entre a percepção de frequência de fatores 

estressores e a satisfação com a qualidade de vida 

no trabalho, o que tem implicações para o campo da 

psicologia organizacional, principalmente no que se 

refere à construção de ações que possam contribuir 

para a manutenção da saúde dos agentes de trânsito. 

Considerando a relação identificada entre a 

remuneração (fator de QVT) e os fatores 

estressores, verifica-se que a percepção de baixo 

salário, recorrente entre os agentes, se relaciona à 

percepção de que a administração não valoriza essa 

categoria profissional, tendo uma imagem negativa 

dela. Além disso, associa-se à maior percepção de 

recursos inadequados para a realização do trabalho. 

Por outro lado, a satisfação com as condições 

de trabalho é um aspecto importante para se 

contemplar entre as políticas de gestão do trabalho 

dos agentes de trânsito, pois ela minimiza a 

percepção de: sobrecarga de trabalho, dificuldade 

de administrar o trabalho, falta de comunicação 

entre os setores, falta de apoio da administração, 

queda do nível salarial, estresse tecnológico, 

existência de recursos inadequados e dificuldades 

no ambiente de trabalho. Nesse sentido, é um 

aspecto importante para a manutenção da QVT dos 

agentes. Também as ações de fortalecimento do 

trabalho em equipe poderão ter um impacto 

positivo entre os agentes de trânsito, pois a pesquisa 

indicou que a satisfação com a integração social 

diminui a percepção: de sobrecarga de trabalho, de 

burocracia e de falta de comunicação entre os 

setores. 

Além disso, o desenvolvimento de estratégias 

de valorização do trabalho do agente junto à 

comunidade poderá ter um impacto positivo em sua 

qualidade de vida, pois minimiza a percepção de: 

sobrecarga de trabalho, de dificuldade de 

administrar o tempo, de estresse interpessoal, de 

dificuldade de administrar o trabalho, de 

dificuldades em relação à chefia, de ausência de 

perspectiva de progressão na carreira, de existência 

de recursos inadequados e de dificuldades no 

ambiente de trabalho. A valorização e o 

reconhecimento da importância do trabalho, 

segundo Dejours (2004), se dão de duas maneiras: 

por meio do reconhecimento de utilidade por parte 

da organização que possui aquele profissional e 

pelos usuários dos serviços prestados. Segundo esse 

autor, a presença de reconhecimento é fundamental 

para minimizar o sofrimento do trabalhador e, 

consequentemente, diminuir suas possibilidades de 

adoecimento. 

Outro aspecto a ser considerado é o número de 

agentes de trânsito da cidade estudada, que 

representa 42% do número indicado pelo Denatran 

(2009). Esse contingente de agentes, inferior ao 

recomendado, pode contribuir para a imagem 

negativa da população frente a essa categoria 

profissional, uma vez que parte do trabalho que 
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deveriam realizar possivelmente não ocorre, 

fazendo com que priorizem atividades normativas 

(de respeito às normas do trânsito) às atividades de 

orientação para o trânsito junto à população.  

Esta pesquisa permitiu verificar que a 

identificação dos fatores estressores e a avaliação 

da satisfação dos agentes de trânsito em relação aos 

aspectos de QVT podem auxiliar na construção de 

soluções que contribuam com esses profissionais. 

Além disso, melhores condições de trabalho para os 

agentes de trânsito podem se refletir no 

equacionamento de parte dos problemas de trânsito 

que acometem, principalmente, os médios e grandes 

centros urbanos do país.  

Também se faz necessário indicar alguns 

limites desta pesquisa como o fato de ela ter sido 

realizada em uma única cidade, o que limita as 

possibilidades de generalização de seus resultados. 

Por outro lado, os limites identificados abrem 

perspectivas para novas pesquisas que investiguem 

realidades diferentes para verificar se a relação 

entre fatores estressores e QVT permanece a 

mesma ou se se modifica de região para região, ou 

de cidade para cidade. 
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