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PESQUISA

Exploratória
AS  R E L AÇ Õ E S  

P E S S O A I S  N O  

T R AB A L H O
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 A SATISFAÇÃO COM O AMBIENTE DE TRABALHO E O 

FUTURO DAS RELAÇÕES PESSOAIS CORPORATIVAS

Pesquisa

Nota inicial: Essa pesquisa foi realizada com público diverso inserido no mercado de trabalho e visa

obter dados indicativos sobre a satisfação com o ambiente corporativo, relações pessoais, assédio

moral, comportamento e confiança de equipe. A interpretação dos dados a seguir pode requerer

informações adicionais que não tenham sido divulgadas nessa apresentação.

O processo e a pesquisa foram realizados com ferramenta online powered by Google, vedada,

durante o período de 01/Set a 10/Set 2016.

O material apresentado é um extrato dos resultados sem sua interpretação em profundidade, a qual a

MA8 reservou exclusivamente aos seus clientes e parceiros.
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 53% disseram já terem sofrido bullying no ambiente de trabalho, seja de seus pares

ou de seus superiores hierárquicos.

 60% dizem que já sofreram assédio moral no trabalho por parte de superior

hierárquico (isso inclui ser chamado atenção em público ou humilhado de alguma

forma).

 56% já consideraram a possibilidade de pedir demissão, ou pediram demissão, por

causa de "bullying" ou algum tipo de assédio moral no trabalho.

 Apenas 19% afirmam nunca terem sofrido bullying ou qualquer tipo de assédio no

ambiente de trabalho.

 32% ainda consideram de alguma forma, seu chefe inacessível para uma conversa

profissional, discussão de uma proposta ou solicitação de feedback.

 21% não consideram seus pares pessoas confiáveis, onde confiança nesse caso

inclui bom caráter e retidão de conduta. Outros 31% possuem dúvidas quanto à essa

confiança.

EM DESTAQUE
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Entre 18 - 25 anos
2%Entre 26 - 35 anos

19%

Entre 36 - 45 anos
26%

Entre 46 - 55 anos
30%

Acima de 55 anos
23%

Por favor nos informe sua idade

Universo: 570 pessoas no Brasil / Período da pesquisa: 01 – 10 de setembro de 2016

Método: Exploratória / individual / online (Google forms-tool)



Setembro 01-10, 2016                            www.pensamentocorporativo.com Direitos Reservados     

Você está trabalhando atualmente ?

SIM
87,7%

NÃO
12,3%
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Qual a classificação de seu vínculo empregatício ?

EMPREGADO SETOR 
PRIVADO

56%

EMPREGADO SETOR 
PÚBLICO

7%
AUTÔNOMO (E/OU 

PRESTADOR DE 
SERVIÇOS)

21%

OUTRO

4%

NÃO ESTOU 
TRABALHANDO

12%
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Menos de 100 
funcionários

37%

Entre 100 e 500 
funcionários

17%

Acima de 500 
funcionários

34%

Não estou 
trabalhando

12%

Qual o tamanho da empresa para qual você trabalha 
(incluindo prestação de serviços) ?
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Assédio 

Moral

Bullying
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SIM

52,6%
NÃO

47,4%

Você já sofreu "bullying" (*) no trabalho, seja de 
seus pares ou de seu superior hierárquico?

(*) Entende-se por "BULLYING": atos de violência física e/ou psicológica intencionais e repetidos, praticados por um
indivíduo ou grupo de indivíduos, causando dor e angústia veladas, executadas dentro de uma relação igual ou
desigual de poder.
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SIM
60,2%

NÃO
39,8%

Você já sofreu assédio moral (*) no trabalho por parte de seu superior hierárquico 
(isso inclui ser chamado atenção em público ou humilhado de alguma forma) ?

(*) Entende-se por ASSÉDIO MORAL: exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e
prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.
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SIM

56,1%

NÃO

24,6%

NUNCA SOFRI BULLYING OU 
QUALQUER TIPO DE ASSÉDIO

19,3%

Você já considerou a possibilidade de pedir demissão ou pediu demissão por 
causa de "bullying" ou algum tipo de assédio moral no trabalho ?

• Entende-se por "BULLYING": atos de violência física e/ou psicológica intencionais e repetidos, praticados por um
indivíduo ou grupo de indivíduos, causando dor e angústia veladas, executadas dentro de uma relação igual ou desigual
de poder.

• Entende-se por ASSÉDIO MORAL: exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e
prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.
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SIM
28,1%

NÃO
52,6%

NUNCA SOFRI BULLYING OU 
QUALQUER TIPO DE ASSÉDIO

19,3%

Caso você tenha sofrido "bullying" ou assédio moral no trabalho, você reportou 
isso de alguma forma a direção ou ao RH da empresa, mesmo que você tenha 

deixado a organização?

• Entende-se por "BULLYING": atos de violência física e/ou psicológica intencionais e repetidos, praticados por um
indivíduo ou grupo de indivíduos, causando dor e angústia veladas, executadas dentro de uma relação igual ou desigual
de poder.

• Entende-se por ASSÉDIO MORAL: exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e
prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.
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0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1 2 3 4 5

14,0%
17,6%

12,3%

26,3%
29,8%

Você considera o seu chefe acessível (sem barreiras invisíveis) para uma 
conversa profissional, discussão de uma proposta, ou solicitação de feedback?

De forma alguma CompletamenteIndiferente
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Você considera que seus pares são pessoas confiáveis (onde confiança 
neste caso inclui bom caráter e retidão de conduta)?

SIM
47,4%

NÃO
21,1%

TENHO DÚVIDAS
31,5%
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 Apesar disso, 72% contariam um segredo pessoal ou uma confidência para um

colega de trabalho.

 Apenas 7% dizem que nunca foram prejudicados por um colega de trabalho, sendo

que 61% afirmam terem sido prejudicados por um colega de trabalho.

 17% dos chefes, na opinião dos respondentes, não identificam claramente o clima

organizacional e o ambiente de trabalho e outros 16% não se importam com esse

tema.

 Apenas 16% consideram que o chefe é um amigo. Outros 10% afirmam não

confiarem no chefe. 53% não consideram o chefe seu amigo e outros 21% tem

dúvidas quanto a essa amizade.

 44% não acreditam em amizade entre superior e subordinado no ambiente de

trabalho.

 Apenas 18% recebem regularmente "feedback" do chefe sobre o seu trabalho, plano

de ação e objetivos? 54% recebem de forma irregular e 28% não recebem ou não

possuem objetivos nem plano de ação.

EM DESTAQUE
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Você contaria um segredo pessoal ou uma confidência para um 
colega de trabalho?

SIM
71,9%

NÃO
28,1%
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Você já foi prejudicado por um colega de trabalho?

SIM
61,4%

NÃO
7,0%

TALVEZ TENHA 
SIDO

31,6%
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SIM
21%

NÃO
17%

PARCIALMENTE
46%

ELE NÃO SE IMPORTA COM O 
CLIMA E O AMBIENTE DE 

TRABALHO

16%

Você acredita que o seu chefe identifica claramente o clima organizacional e o 
ambiente de trabalho no seu departamento ou setor?
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SIM
26%

NÃO
32%

TALVEZ
30%

EM HIPÓTESE 
ALGUMA

12%

Você compraria algo de uso pessoal do seu chefe (um carro, 
um computador, uma caneta, etc.)?
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SIM
19,3%

NÃO
43,9%

TALVEZ
36,8%

Você daria um presente de aniversário isoladamente para o seu chefe, 
caso a equipe não tenha comprado um presente único para a data?
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SIM
19,3%

NÃO
42,1%

TALVEZ
38,6%

Você acha que é importante dar presente para os seus colegas 
ou para o seu chefe nas datas de aniversário?
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SIM
16%

NÃO
53%

TENHO DÚVIDAS
21%

EU NÃO CONFIO 
NO MEU CHEFE

10%

Você considera que seu chefe é seu amigo?
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Você acredita em amizade entre superior e subordinado dentro 
do ambiente de trabalho?

SIM
56,1%

NÃO
43,9%
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SIM
18%

NÃO
18%

DE FORMA IRREGULAR. AS 
VEZES SIM, AS VEZES NÃO

54%

NÃO TENHO OBJETIVOS OU 
PLANO DE AÇÃO ORIENTADO

10%

Você recebe regularmente "feedback" do seu chefe sobre o seu 
trabalho, plano de ação e objetivos?
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 Apenas 30% afirmam que consideram o chefe um profissional mais competente do

que ele(a). Outros 39% afirmam que o chefe é tão competente quanto ele(a).

 65% entendem que o relacionamento social fora da empresa, com colegas de

trabalho, ajuda em sua satisfação e na melhoria do ambiente de trabalho.

 No caso da pessoa se tornar chefe de alguém com quem tenha brigado ou discutido

no passado, 18% tentariam transferir o subordinado para outra área, mesmo que

seja pessoa competente e idônea. Outros 19% afirmam que demitiriam ou talvez

demitissem o subordinado.

 58% dos entrevistados consideram parcialmente ou completamente a possibilidade

de montar um negócio próprio e deixar de ser empregado nos próximos 3 anos.

 Bom relacionamento, salário e possibilidade de crescimento são os itens mais

importantes da satisfação no ambiente corporativo, segundo os pesquisados.

 72% dos entrevistados acreditam que seus chefes já mentiram para eles, mas

apenas 19% dos entrevistados afirmam que já mentiram para seus chefes.

 40% dos entrevistados dizem que, se pudessem, demitiriam seus chefes.

EM DESTAQUE
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SIM
29,8%

NÃO
31,6%

TÃO COMPETENTE 
QUANTO EU SOU

38,6%

Você considera o seu chefe um profissional mais competente do que você?
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O quanto você entende que o relacionamento social fora da empresa, com colegas 
de trabalho, ajuda em sua satisfação e na melhoria do ambiente de trabalho?

Não ajuda Ajuda muitoIndiferente

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1 2 3 4 5

8,7% 10,5%
15,8%

40,4%

24,6%
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PROVAVELMENTE
5%

TALVEZ
14%

NÃO
63%

EU TENTARIA TRANSFERIR ESSA 
PESSOA PARA OUTRA ÁREA

18%

Se você se tornar chefe de alguém com quem você tenha brigado ou discutido no 
passado por disputas de poder ou atenção, você demitiria esse profissional (sabendo 

que se trata de pessoa competente e idônea)?
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SIM, 
COMPLETAMENTE

39%

TALVEZ
32%

NÃO CONSIDERO. 
ESTOU FELIZ 

ONDE TRABALHO
17%

NÃO ESTOU TRABALHANDO 
ATUALMENTE

12%

Você considera a possibilidade de trocar de emprego ou empresa?
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O que é mais importante para você no seu trabalho ou no ambiente corporativo? 
Selecione "apenas" 3 opções.

80,7%

35,1%

47,4%

1,8%

19,3%

21,1%

5,3%

52,6%

24,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

SALÁRIO / REMUNERAÇÃO

RECONHECIMENTO PESSOAL

BOM RELACIONAMENTO COM PARES E SUPERIORES

NOME DA EMPRESA NO CARTÃO DE VISITAS

BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS

REPUTAÇÃO DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA

POSSIBILIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL

POSSIBILIDADE DE APRENDIZADO PROFISSIONAL
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O quanto você considera a possibilidade de montar um negócio próprio e 
deixar de ser empregado, nos próximos 3 anos?

Não considero Considero

Completamente

Indiferente

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

1 2 3 4 5

14,0% 12,3%
15,8%

24,6%

33,3%
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SIM, É UMA TENDÊNCIA 
INEVITÁVEL

35%

PARCIALMENTE EM 
ALGUMAS 
FUNÇÕES

30%

NÃO
14% NÃO TENHO OPINIÃO 

FORMADA SOBRE ISSO
21%

O futuro do "emprego". Você acredita que o emprego tradicional pode estar com os 
dias contados e ser substituído pela prestação de serviços?
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Quais as três (3) principais razões pelas quais você se consideraria satisfeito com o seu 
trabalho ou com sua empresa? Selecione apenas 3.

59,6%

35,1%

26,3%

31,6%

21,1%

24,6%

31,6%

43,9%

14,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

SALÁRIO / REMUNERAÇÃO

BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

RESPEITO POR PARTE DOS SUPERIORES

RESPEITO POR PARTE DOS PARES

CONFIANÇA NAS PESSOAS

REPUTAÇÃO DA EMPRESA E IMPACTONA MINHA IMAGEM

POSSIBILIDADES PROFISSIONAIS E PESSOAIS

OUTROS
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Quais as três (3) principais razões pelas quais você poderia se considerar insatisfeito com o seu 
trabalho ou com sua empresa e que o faria trocar de emprego imediatamente? Selecione apenas 3.

56,1%

21,1%

33,3%

52,6%

14,0%

24,6%

22,8%

45,6%

17,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

SALÁRIO / REMUNERAÇÃO

BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

RESPEITO POR PARTE DOS SUPERIORES

RESPEITO POR PARTE DOS PARES

CONFIANÇA NAS PESSOAS

REPUTAÇÃO DA EMPRESA E IMPACTONA MINHA IMAGEM

POSSIBILIDADES PROFISSIONAIS E PESSOAIS

OUTROS
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SIM
19,3%

NÃO
50,9%

NÃO MENTI, APENAS 
OMITI PARCIALMENTE

29,8%

Você já mentiu para seu chefe ?
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SIM
71,9%

NÃO
8,8%

NÃO MENTIU, APENAS 
OMITIU PARCIALMENTE

19,3%

Você acredita que seu chefe já mentiu para você ?
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Se você pudesse, você demitiria o seu chefe?

SIM
40,4% NÃO

59,6%



Setembro 01-10, 2016                            www.pensamentocorporativo.com Direitos Reservados     

CONTATO

E-mail

editorial@pensamentocorporativo.com.br

palestras@pensamentocorporativo.com.br

Tel.:  (11) 2690-7627

website

www.pensamentocorporativo.com

www.ma8consulting.com

mailto:editorial@pensamentocorporativo.com.br
mailto:palestras@pensamentocorporartivo.com.br
http://www.pensamentocorporativo.com/
http://www.ma8consulting.com/

