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ASSÉDIO MORAL NAS ATIVIDADES DE TELE ATENDIMENTO  

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho vai abordar as práticas de assedio moral presentes nas atividades 

de tele atendimento e de que forma os profissionais da área de Recursos Humanos 

podem atuar na prevenção e combate dessas práticas, a fim manter um ambiente de 

trabalho com condições físicas e psicológicas exigidas pela nossa constituição. Para 

tanto, traremos à baila definições de assédio moral, posição na legislação brasileira, 

formas de assédio moral mais frequente e recentes ações no combate ao assédio 

moral. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Embora não seja recente, o assédio moral é uma prática que cresce com 

rapidez nas relações de trabalho, com a mesma velocidade cresce a utilização dos 

serviços de tele atendimento nas atividades comerciais, consequência de um mundo 

cada vez mais globalizado, que exige maior agilidade e conforto nas relações 

interpessoais. 

É preocupante constatar que o assédio moral se torna cada vez mais comum 

nas relações empregatícias, sobretudo por tratar-se de prática que viola princípios e 

garantias essenciais assegurados a todo indivíduo e protegidos constitucionalmente.  

Esse problema, que afeta as relações e o rendimento do trabalho é de grande 

relevância nos dias atuais. Um gestor de Recursos Humanos deve conhecer as 

ações que caracterizam essa prática, a atual legislação sobre o assunto e ações que 

podem ajudar a combatê-la. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste projeto é analisar o atual cenário das práticas de 

assédio moral, suas definições, conceitos e formas.  
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Os objetivos específicos deste projeto são caracterizar o assédio moral nas 

atividades de tele atendimento e demonstrar como os profissionais da área de 

Recursos Humanos podem atuar na prevenção e combate destas relações. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para essa projeto é a de pesquisa bibliográfica. Serão 

consultadas, além das fontes de pesquisa que forneçam informações sobre a 

questão da legislação referentes ao tema, fontes recentes que contribuam para a 

caracterização do problema.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

No primeiro capitulo será abordado o conceito de assédio moral, suas 

definições, formas, e a caracterização dos tipos de assédio moral e da legislação 

sobre o assunto. 

No segundo capítulo serão apresentadas ações práticas para prevenir e 

combater o assédio moral nas empresas. 

No terceiro capítulo será caracterizada a atividade de tele atendimento, 

incluindo os aspectos funcionais como jornada de trabalho, intervalos e atribuições; 

aspectos físicos, como local de trabalho, e emocionais, como ambiente de trabalho 

que afetam diretamente a realização dessa atividade profissional. 

No quarto capítulo serão apresentadas as atitudes mais constantes que 

caracterizam o assédio moral no tele atendimento, serão discutidas as causas mais 

prováveis dessa forma de assédio moral e as ações que podem ser realizadas para 

combater essas ações.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Entre os primeiros resultados foi detectado também como o assédio moral é 

abordado na Constituição e na legislação brasileira.  

Embora não seja um problema, o assédio moral passou a receber, nas 

últimas décadas, atenção mais efetiva por parte de todos os setores da sociedade 
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envolvidos na questão, a saber, as autoridades legais, as autoridades médicas e os 

gestores empresariais.  
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