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1.RESUMO 

Em um ambiente tóxico e ameaçador desestabiliza todos os colaboradores 

independentemente do grau hierárquico. Foram avaliadas as hipóteses H1 na 

percepção de um colaborador um ambiente de trabalho tóxico não é visto como 

negativo, pois pode alavancar o nível de competição, H2 não faz diferença se há ou 

não ambiente tóxico, H3 na percepção de um colaborador um ambiente de trabalho 

tóxico não é o correto, e prejudica o clima e trabalho. Na percepção do gestor H1 o 

líder é indiferente, pois está havendo retorno e todos trabalham apesar do clima ruim, 

H2 um ambiente tóxico trás níveis de competições positivas economicamente para 

seus indicadores. Como objetivo este trabalho visa a percepção de colaboradores e 

gestores em relação ao ambiente tóxico, podemos considerar o problema, e ter uma 

noção se estamos ou não vivendo dentro de um ambiente tóxico. Após um 

levantamento quantitativo foi possível mensurar a percepção dos participantes em 

relação ao ambiente de trabalho, e como deve ser este local na percepção deles, de 

acordo com as pesquisas bibliográficas com que falam sobre este tema e assuntos 

correlacionados. Após a coleta de dados da pesquisa realizada, há uma 

predominância considerável, de que todos julgam que um clima organizacional e 

ambiente de trabalho devem ser sempre agradável, e que um ambiente tóxico pode 

influenciar negativamente. 

Palavras-chave: Ambiente tóxico. Empatia. Humanizar. Liderar.  

 

2.INTRODUÇÃO 

Discutem-se ao longo de muitas décadas as interferências, em relação aos aspectos 

dos ambientes de trabalho, visando entender o reflexo deste dentro das organizações. 

As tecnologias da comunicação e informação - TICs proporcionam a transmissão das 

informações em tempo real, impulsionando as empresas há um aprimoramento 

constante. A competitividade, em decorrência desse cenário, ocasiona para os 

gestores metas elevadas, e que repassam aos seus colaboradores nem sempre da 

forma da melhor, gerando competitividade e ambiente inadequado, razões esta que 

veremos neste trabalho. O problema que será a diretriz desta pesquisa é: Quais as 

percepções dos gestores e colaboradores com relação ao ambiente tóxico? 

H1 Para alguns colaboradores o ambiente tóxico é visto como positivo, pois se sentem 

à vontade com competições agressivas e climas tensos. 



 

H2 Para alguns colaboradores não interferem em nem um aspecto, trabalharem em 

um ambiente tóxico. 

H3 Para alguns colaboradores a percepção e com relação em trabalhar em um 

ambiente tóxico negativa. 

H4 Há gestores que possuem uma percepção de forma indiferente com relação ao 

ambientes tóxicos. 

H5  Há gestores que analisam positivamente ter um ambiente tóxico.   

Entender as necessidades de um ambiente de trabalho tóxico. Pois Robbins, (2002) 

afirma que um gestor busca entender o processo, verificar se o trabalho está sendo 

feito, participa de modo constante e gerência os conflitos interpessoais ele está mais 

próximo do alcance do objetivo. É preciso entender as percepções de ambos para 

identificar as reais necessidades de cada indivíduo conforme cita o Sertek (2013), a 

empresa não é apenas um conjunto de objetos, e sim de pessoas com suas 

individualidades. 

 

3.OBJETIVOS 

Entender a percepção de interferências em um ambiente de trabalho, e saber 

mensurar o nível e grau do clima de cada um em relação a sua gestão e modo de 

avaliação.    

 

4.METODOLOGIA  

Através da pesquisa bibliográfica, junto a pesquisa quantitativa  

Rodrigues, (2015) menciona que pesquisa quantitativa tem como estrutura colher 

dados e análises estatisticamente, aplicados a um determinado público a fim de 

quantificar e mensurar o percentual sobre determinado tema, é considerado um 

método conclusivo. Os autores Diehl e Tatim, (2004) definem que coleta de dados é 

uma técnica usada pelo pesquisador para se obter informações de fontes primárias 

(pessoas).  

 

5.DESENVOLVIMENTO 

 Polesi, (2014), descreve que ao longo dos anos filósofos define a base do 

comportamento humano como a ética e conduta, sendo os principais pilares e 

responsáveis de seus pensamentos e ações de como? por quê? e para que? 

Argumenta Passetto e Messadri, (2012) que ambiente de trabalho é caracterizado na 



 

percepção dos gestores e colaboradores como interação extra e intergrupal, e deve 

estabelecer uma interação social. 

Menegon, (2012) conceitua que toda vivência em grupo afeta o comportamento e 

desempenho de cada indivíduo. 

Para Werner, (2014) uma vez que vivemos em uma sociedade competitiva dentro do 

ambiente de trabalho, devemos promover um clima competitivo, porém sadio. Partindo 

de um princípio de que o gestor tem a responsabilidade de mensurar, avaliar e manter 

o ambiente estabilizado, o colaborador também é responsável por manter o nível do 

ambiente.         

SHEA, (2015) conclui que um mercado com oferta escassa de trabalho tende a 

promover o crescimento de ambientes tóxicos, mas, seja como for, ninguém cria 

sozinho um ambiente desses.   

As pessoas não costumam dar atenção aos sinais de um ambiente tóxico, e por muitas 

vezes não percebem que estão em um, abaixo podemos analisar os três principais 

sinais que ajuda na identificação de um ambiente tóxico: 

1. Assédio moral cometidos por líderes ou colegas de trabalho: Carvalho, (2009) 

define que assédio moral no ambiente de trabalho: se caracteriza em decorrência de 

relação de subordinação e hierarquia. 

2. Trabalhar de forma desorganizada: Escorsin e Walger, (2017), esclarece que a 

desordem e gera clima instável e conflitante. Atualmente existem profissionais que 

lidam melhor em equipe e outros isoladamente, mas estar em um ambiente 

organizado e que cada um sabe a sua obrigação é essencial, pois o trabalho flui em 

sintonia e o ambiente de trabalho estabilizado.   

3. Ganância financeira e/ou tensão econômica: Descrita por Parreira, (2013) quando 

o ambiente se torna tóxico, muitas vezes se deve por negligência da parte dos líderes 

que muitas vezes não se interessam por momento de inseguranças ou econômicos a 

qual a organização possa estar passando. Viver em um ambiente de trabalho tóxico 

para algumas pessoas é visto como positivo, pois existem conflitos e competitividade 

a favor do lucro e ganhos mesmo que seja um ambiente ruim. 

 

6.RESULTADOS 

Diante da pesquisa realizada com os colaboradores de uma empresa de grande porte 

pode-se analisar que, de 103,(51,46 %) concordam totalmente que um gestor deve 

avaliar o perfil individualmente, (24,27%) discorda totalmente que deve pressionar os 



 

colaboradores para alcançar metas impossíveis, (70,87%) concordam totalmente que 

sempre se reportaram ao líder, (66,02%) concordam totalmente que se deve manter 

o clima mais agradável possível, (39,8%) nunca se sentem pressionados, (42,7%) os 

lideres sempre buscam melhorias, (48,5%) todos sempre entendem que dever se 

mantar a Ética, Respeito e comprometimento, (33%) o clima de trabalho é sempre 

agradável, (33,98%) discordam totalmente que um ambiente deve ser competitivo, 

agressivo e conflitos constantes, (40,78%) discorda totalmente que não faz diferença 

se o ambiente é agradável ou não, (27,18%) concordam totalmente que todos os 

funcionários são iguais, (57,3%) concordam totalmente que indicariam a empresa que 

tramalham a amigos e familiares. 

O questionário aplicado ao público alvo, foi elaborado e desenvolvido pela autora 

deste artigo.  

TABELA 11.2 – ANÁLISE AS PERGUNTAS ABAIXO COM A PERCEPÇÃO DO 

GESTOR: 

AVALIAR O PERFIL DE CADA INDIVÍDUO, 
VISANDO A PARTICULARIDADE DE CADA. 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

CONCORDO TOTALMENTE 53  51,46% 

CONCORDO PARCIALMENTE 22 21,36%  

CONCORDO 10  9,71%  

NEUTRO 11  10,68%  

DISCORDO TOTALMENTE 3  2,91%  

DISCORDO PARCIALMENTE 2  1,94%  

DISCORDO 2  1,94%  

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018) 
 

  

Diante das alternativas é possível analisar a predominância de 51,46% que 

concordam totalmente que um gestor deve avaliar um indivíduo de acordo com sua 

particularidade. 

TABELA 11.5 – ANÁLISE AS PERGUNTAS ABAIXO COM A PERCEPÇÃO DO GESTOR: 

DEVO PRESSIONAR OS COLABORADORES 

PARA CUMPRIR AS METAS, MESMO QUE 

PAREÇAM IMPOSSÍVEIS. 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

CONCORDO TOTALMENTE  11  10,68% 

CONCORDO PARCIALMENTE  8  7,77% 



 

CONCORDO  9  8,74% 

NEUTRO  22  21,36% 

DISCORDO TOTALMENTE  25  24,27% 

DISCORDO PARCIALMENTE  8  7,77% 

DISCORDO  20  19,42% 

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018) 

Observa-se a predominância de 24,27% pessoas discordam totalmente que um gestor 

deve pressionar seus liderados. 

TABELA 12 – ANALISE AS PERGUNTAS ABAIXO COM A PERCEPÇÃO DO 

COLABORADOR: 

SENDO UM COLABORADOR, DEVO SEMPRE 

ME REPORTAR AO MEU LÍDER. 
QUANTIDADE PERCENTUAL 

CONCORDO TOTALMENTE  73  70,87% 

CONCORDO PARCIALMENTE  19  18,45% 

CONCORDO  5  4,85% 

NEUTRO  4  3,88% 

DISCORDO TOTALMENTE  1 1%  

DISCORDO PARCIALMENTE  1 1% 

DISCORDO  0  0% 

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018) 

Diante as alternativas analise-se que 70,87%0 concordam totalmente que um 

colaborador deve sempre se reportar ao seu líder. 

TABELA 12.2 – ANÁLISE AS PERGUNTAS ABAIXO COM A PERCEPÇÃO DO 

COLABORADOR: 

ENTENDO QUE DEVO QUE MANTER O 

CLIMA O MAIS AGRADÁVEL DENTRO E FORA 

DO TRABALHO. 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

CONCORDO TOTALMENTE 68  66,02% 

CONCORDO PARCIALMENTE 17 16,50% 

CONCORDO  7 6,80% 

NEUTRO  5 4,85% 

DISCORDO TOTALMENTE  3 2,91% 

DISCORDO PARCIALMENTE  1 1%  

DISCORDO  2 1,94% 



 

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018) 

Em análise dos dados dentre as sete alternativas podemos ver a predominância de 

66,02% concordam totalmente que um colaborador deve sempre manter o clima mais 

agradável dentro e fora do ambiente de trabalho. 

TABELA 15 – ATIVIDADES NO SETOR: 

VOCÊ SE SENTE PRESSIONADO OU 

DESCONFORTÁVEL EM RELAÇÃO A SUAS 

ATIVIDADES NO SETOR QUE ATUA?  

QUANTIDADE PERCENTUAL 

SEMPRE  3  2,9%  

QUASE SEMPRE  17 16,5%  

NEUTRO  13 12,6%  

RARAMENTE  29  28,2%  

NUNCA  41 39,8%  

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018)   

Dentre as cinco alternativas ao público pesquisado podemos analisar que sua 

predominância é de 39.8% dizem que nunca se sentem precisando com as atividades 

no setor que atua. 

TABELA 16 – LIDERANÇA EM BUSCA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO: 

OS LÍDERES DESTA EMPRESA BUSCAM A 

MELHORIAS E TRABALHAM O 

DESENVOLVIMENTO HUMANO? 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

SEMPRE 44 42,7%  

QUASE SEMPRE 30 29,1%  

NEUTRO 16 15,5%  

RARAMENTE 12 11,7%  

NUNCA 1 1%  

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018) 

Dentro do público pesquisado dadas as cinco alternativas a predominância de 42,7% 

dizem que sempre veem seus líderes buscarem o desenvolvimento humano e 

melhorias. 

TABELA 17 – ÉTICA, RESPEITO, COMPROMETIMENTO: 

OS COLABORADORES ENTENDEM QUE 

DEVE HAVER ÉTICA, RESPEITO E 

COMPROMETIMENTO NO AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL?  

QUANTIDADE PERCENTUAL 



 

SEMPRE 50 48,5%  

QUASE SEMPRE 35 34%  

NEUTRO 13 12,6%  

RARAMENTE  5 4,9%  

NUNCA  0 0% 

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018) 

Dadas as cinco alternativas 48,5% dizem que sempre os colaboradores sabem que 

deve haver ética respeito e comprometimento no ambiente de trabalho. 

TABELA 18 – CLIMA ORGANIZACIONAL: 

18. O CLIMA ORGANIZACIONAL NO SEU 

AMBIENTE DE TRABALHO É: 
QUANTIDADE PERCENTUAL 

SEMPRE AGRADÁVEL 34  33%  

QUASE SEMPRE AGRADÁVEL 30 29,1%  

AGRADÁVEL 27 26,2%  

NEUTRO  8 7,8%  

SEMPRE DESAGRADÁVEL  1 1%  

QUASE SEMPRE DESAGRADÁVEL  2 1,9%  

DESAGRADÁVEL  1 1%  

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018) 

Diante da questão e as sete alternativas apresentadas ao público pesquisado 33% 

dizem que sempre é agradável seu ambiente de trabalho. 

TABELA 19 – O AMBIENTE DE TRABALHO DEVE SER: 

INSTÁVEL, ALTAMENTE COMPETITIVO, 
AGRESSIVO E CONFLITOS CONSTANTES. 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

CONCORDO TOTALMENTE  12 11,65% 

CONCORDO PARCIALMENTE   4 3,88% 

CONCORDO   4 3,88% 

NEUTRO  15 14,56% 

DISCORDO TOTALMENTE  35 33,98% 

DISCORDO PARCIALMENTE  20 19,42% 

DISCORDO  13 12,62% 

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018) 

Diante das alternativas foi analisado que 33,98% discordam totalmente que um 



 

ambiente de trabalho deve ser: instável, altamente competitivo e com conflitos 

constantes.     

TABELA 19.1 – O AMBIENTE DE TRABALHO DEVE SER: 

TANTO FAZ SE É TÓXICO OU AGRADÁVEL, 
NÃO É IMPORTANTE. 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

CONCORDO TOTALMENTE 5 4,85% 

CONCORDO PARCIALMENTE 8 7,77% 

CONCORDO 7 13,59% 

NEUTRO 14 13,59% 

DISCORDO TOTALMENTE 42 40,78% 

DISCORDO PARCIALMENTE 14 13,59% 

DISCORDO 13 12,62% 

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018) 

Diante as alternativas apresentadas,40,78% discordam totalmente que um ambiente 

de trabalho toxico indefere no seu trabalho.   

TABELA 19.2 – O AMBIENTE DE TRABALHO DEVE SER: 

NO AMBIENTE, CONFLITOS FUNCIONAIS, 
TODOS SÃO OUVIDOS, DIREITOS E 

DEVERES IGUAIS. 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

CONCORDO TOTALMENTE  28 27,18% 

CONCORDO PARCIALMENTE  17 16,50% 

CONCORDO  23 22,33% 

NEUTRO  21 20,39% 

DISCORDO TOTALMENTE  9 8,74% 

DISCORDO PARCIALMENTE  5 4,85% 

DISCORDO  0 0%  

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018) 

Dentro do público pesquisado mediante as sete alternativas, 27,18% 

concordam totalmente que todos os colaboradores devem ter igualdade no 

ambiente de trabalho. 

 

TABELA 20 – INDICAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO: 

20. VOCÊ INDICARIA PARA AMIGOS E 

FAMILIARES, ESTA EMPRESA COMO UM 

QUANTIDADE PERCENTUAL 



 

ÓTIMO LOCAL PARA TRABALHAR?  

CONCORDO TOTALMENTE  59 57,3%  

CONCORDO PARCIALMENTE  27 26,2%  

CONCORDO  10 9,7%  

NEUTRO  5 4,9%  

DISCORDO TOTALMENTE  0 0 % 

DISCORDO PARCIALMENTE  0  0% 

DISCORDO 2  1,9%  

FONTE: DADOS DA PESQUISA (2018) 

Diante as sete alternativas a predominância é de 57,3% concordam totalmente que a 

empresa que trabalham é ótima e indicariam para amigos e familiares seguindo. 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme a análise do problema e a aplicação da pesquisa em formato de  

questionário podemos concluir que: a H3 Para alguns colaboradores a percepção com 

relação em trabalhar em um ambiente tóxico é visto como negativa, a hipótese é 

validada e confirma a questão de que um ambiente de trabalho tóxico pode prejudicar 

a todos, as demais hipóteses conforme resultado não são validadas, visto que o nível 

de clima dentro do ambiente de trabalho pode influenciar significativamente. H1 Para 

alguns colaboradores o ambiente tóxico é visto como positivo, pois se sentem à 

vontade com competições agressivas e climas tensos, H2 Para alguns colaboradores 

não interfere em nem um aspecto, trabalharem em um ambiente tóxico, H4 Há 

gestores que possuem uma percepção de forma indiferente com relação ao ambientes 

tóxicos, H5  Há gestores que analisam positivamente ter um ambiente tóxico. Com o 

objetivo de mensurar a percepção é possível notar que ambos os lados não deixam 

dúvidas sobre o tema abordado, e reforça a questão de que um ambiente de trabalho 

tóxico pode prejudicar seriamente os profissionais, e comprometer o clima 

organizacional, gerando conflitos, trazendo prejuízos e instabilidades.  

As questões abordadas neste trabalho, abrem um leque de opções até a percepção 

de cada indivíduo sobre, e como deve ser o ambiente de trabalho, ajuda na 

mensuração do clima através das análises de pesquisas que definem a abordagem, 

mas que não se fecha. 
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