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ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO E A POSTURA ÉTICA DO ADMINISTRADOR 

 

1. RESUMO 

 

A demanda por informação a respeito do assédio moral é crescente e as 

empresas devem, a todo custo, criar procedimentos para a prevenção e combate ao 

assédio moral. O objetivo deste estudo é evidenciar as consequências do assédio 

moral no trabalho e discutir a postura ética do administrador no combate e 

prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho. A metodologia utilizada foi 

uma pesquisa descritiva quanto aos fins e qualitativa quanto à forma de abordagem; 

a pesquisa bibliográfica foi utilizada tanto na montagem do referencial teórico quanto 

na coleta de dados. Os resultados que podem ser destacados foram que mesmo 

sem possuir uma lei específica contra a ocorrência do assédio no Brasil, alguns 

estados como São Paulo e Minas Gerais criaram um projeto de lei que pune tal ato. 

Pode-se perceber a extrema importância da informação e das medidas educativas 

não só aos trabalhadores, mas também aos gestores como devem agir diante da 

ocorrência do mesmo através da criação de cartilhas como meio de combate e 

prevenção ao assédio dentro da empresa. É essencial conhecer e combater todas 

as formas de assédio moral dentro e fora das organizações, pois, esse é um mal 

perverso e silencioso que atinge milhares de pessoas não só no Brasil, mas no 

mundo inteiro. 

 

Palavras-chave: Assédio Moral.  Legislação. Prevenção.  

 
2. INTRODUÇÃO 

 

O Assédio Moral é considerado como um ato que viola a dignidade e até 

mesmo a privacidade de um indivíduo ocasionando um efeito devastador na vida 

deste (SANTOS, 2013). O assédio sempre existiu, porém tem sofrido tem se 

destacado nas últimas décadas graças à globalização a qual desencadeou um 

aumento na competitividade entre os trabalhadores criando um ambiente oportuno 

para a prática de tais atos. Segundo Heloani (2005), as consequências do assédio 

moral estão diretamente ligadas a proporção e duração da agressão. Dentre tais 

consequências pode-se destacar em específicas de curto prazo que são o estresse 



 

e a ansiedade, resultando em perturbações físicas como o cansaço, nervosismo, 

distúrbios do sono, podendo acarretar em alguns casos até a morte do trabalhador. 

Diante desse cenário, é necessário que o administrador faça uma reflexão 

de sua postura dentro de uma perspectiva inter-relacional. Tal perspectiva deve 

apontar para a necessidade de maior discernimento para detectar e prevenir 

possíveis causas de assédio moral, hoje uma vertente caracterizada pela 

degradação das condições do trabalho (HIRIGOYEN, 2002). 

Nunes e Tolfo (2013) afirmam que é necessário esclarecer o significado e 

de certa forma proteger o empregado no ambiente de trabalho contra a prática do 

Assédio Moral. No cenário atual onde o ser humano é considerado um objeto que se 

submete as pessoas em troca de uma remuneração que muitas vezes não compete 

com o trabalho exercido. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo é evidenciar as consequências do assédio 

moral no trabalho e discutir a postura ética do administrador no combate e 

prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Conhecer as providências legais a serem tomadas para prevenir o 

assédio moral 

 Conhecer as providências legais a serem tomadas no caso de 

ocorrência de assédio moral. 

 Traçar um perfil ético para o administrador que pretende prevenir e 

combater o assédio na sua empresa. 

 Criar uma política contra o assédio moral que possa ser adotada pelos 

administradores que queiram combater o assédio nas empresas. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para este estudo, a pesquisa utilizada foi classificada como uma pesquisa 

descritiva quanto aos fins e qualitativa quanto à forma de abordagem. A pesquisa 



 

bibliográfica foi utilizada tanto na montagem do referencial teórico quanto na coleta 

de dados primários e secundários. 

Para conhecer as providências legais para a prevenção e ocorrência do 

assédio foi realizada uma análise da entrevista realizada pelo Instituto Observatório 

Social ao pesquisador e professor da Universidade do Quebec em Montreal 

(Canadá) Ângelo Soares e com Cármen Quadros especialista em Medicina do 

Trabalho cedida ao Observatório Social e disponíveis no site 

http://www.assediomoral.org/spip.php?rubrique75. Depois foi realizada uma 

entrevista com Antônio Carlos Marques, contador, advogado e professor da 

Faculdade Cenecista de Sete Lagoas. Esta serviu como suporte para a elaboração 

da política contra o assédio a ser adotada pelas organizações.  

Com a junção das entrevistas e bibliografias estudadas foi possível criar o 

perfil ético do administrador e uma política de combate ao assédio moral que possa 

ser adotada por tais administradores para combater este ato que muitas vezes vem 

a ser silencioso. Confrontaram-se as entrevistas realizadas com a literatura de 

Santos (2013); com o artigo científico de Nunes e Tolfo (2013) e a Cartilha Assédio 

Moral e Sexual no Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (2010), com o 

intuito de conhecer as legislações, apresentar um perfil ético de um administrador 

que pretende prevenir e combater o assédio dentro da sua empresa.  

 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É de suma importância conhecer as providências legais a serem tomadas 

para prevenir o assédio moral onde o melhor caminho para prevenção e combate ao 

mesmo é a divulgação do ato, com a finalidade de conscientizar as pessoas sobre 

os limites legais da prática e como agir diante do mesmo. É inegável ressaltar a 

importância da conscientização institucional e dos próprios trabalhadores quanto à 

necessidade de implementar ações que visem extinguir o fenômeno conhecido por 

assédio moral, com o intuito de melhorar as relações interpessoais no ambiente de 

atuação profissional. Segundo Hirigoyen (2000), assédio moral se fortalece com a 

desorganização ou desestruturação da empresa e ainda quando o gestor finge não 

ver, aceita ou até mesmo apoia tal ato. 

Para se conhecer as providências legais a serem tomadas no caso de 

ocorrência de assédio moral o advogado Antônio Carlos Marques foi entrevistado. 

http://www.assediomoral.org/spip.php?rubrique75.


 

Em relação às perguntas da entrevista ele relatou que dificilmente as providências 

em relação ao caso de assédio do trabalho tornam-se publicas, em razão de duas 

situações. “A primeira, pelo fato de que o processo judicial tramita em segredo de 

justiça, somente as partes envolvidas participam das audiências e demais atos 

processuais. A segunda, pelo fato de que a própria vitima, na maioria das vezes, por 

meio de sofrer retaliações e ou discriminação não divulga o fato e ou as providências 

que foram tomadas em relação ao caso. Mas esta pode ser julgada por condutas 

previstas no artigo 483 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)”. As 

consequências jurídicas podem ir desde uma pequena indenização ao causador do 

assédio até a implementação de uma legislação específica se comprovada, pois, as 

decisões comprovando que o trabalhador assediado tem direito a indenização por 

dano moral. Há certa urgência na aprovação da lei que tem como objetivo a 

proteção do trabalhador que sofre o assédio em seu ambiente de trabalho. 

“O trabalhador brasileiro pode denunciar o assédio no sindicato de sua 

categoria, na Delegacia Regional do Trabalho ou até mesmo no Ministério Público 

do Trabalho, os quais adotarão os meios judiciais competentes para a solução da 

questão. A prática do assédio pode acarretar desde uma simples indenização ao 

causador como também, a demissão do mesmo. A empresa ou órgão também sai 

perdendo com a falta de humanização do trabalho. Não há, portanto, vantagem 

alguma em se omitir. Aliás, diga-se de passagem, são inúmeros os casos de assédio 

que poderiam ser evitados caso se não houvesse a omissão seja da chefia, seja da 

solidariedade dos próprios colegas de trabalho”. 

O entrevistado também foi questionado sobre qual política os 

administradores que queiram combater o assédio dentro das organizações pode 

adotar. Ele relatou que “é necessário que as empresas adotem uma atuação 

preventiva procurando estruturar-se de uma forma que o trabalhador possa nela se 

situar e agir. As empresas devem integrar o trabalho ao trabalhador e não buscar o 

contrário, muitas vezes sendo considerados como objetos manipulados pela 

empresa. É importante a prática de ações adaptativas para que os empregadores 

tenham uma visão mais humana para com os seus empregados, evitando assim que 

eles venham a sofrer transtornos relacionados à saúde”. 

Com a junção das entrevistas e bibliografias estudadas foi possível criar o 

perfil ético do administrador e uma política de combate ao assédio moral (QUADRO 

1) que possa ser adotada por tais administradores para combater este ato que 



 

muitas vezes vem a ser silencioso. O administrador que pretende prevenir e 

combater o assédio na sua empresa necessita, portanto, pelas atribuições do papel 

que desempenha nas organizações, tornar-se um elo desta com seus trabalhadores, 

ou seja, a empresa fala através dele, mesmo que ele não concorde com as diretrizes 

organizacionais, deverá impô-las e disseminá-las, comungando com a ideologia que 

o considera membro necessário na comunidade organizacional. “Uma das funções 

que este procura exercer é conseguir a adesão, o consentimento, ou seja, a 

coparticipação de indivíduos ou grupo de pessoas” (FREITAS, 2002, p. 98). 

 

 
Quadro 1 - Política a ser adotada pelas organizações para a prevenção do assédio moral. 

POLÍTICA A SER ADOTADA PELAS ORGANIZAÇÕES PARA 
A PREVENÇÃO DO ASSÉDIO MORAL 

Item Descrição 
Resumo Apresenta-se a política de prevenção e combate, ao assédio moral da empresa 

(NOME DA EMPRESA). 
Objetivo O objetivo desta política é eliminar possíveis incidências de discriminação e assédio 

moral em qualquer atividade da empresa, incluindo as relações interpessoais de 
colaboradores, líderes e gestores, bem como em sua cadeia de fornecedores e 
clientes. 

Aplicação 
 

Esta Política abrange todos os colaboradores, gestores e proprietários da empresa 
(NOME DA EMPRESA), estendida à estratégia de contratação de fornecedores, e a 
todos os clientes da mesma. 

Definições 
 DISCRIMINAÇÃO 

Ato de fazer distinção social colocando à parte por 
diferença, tanto por gênero, raça, cor, opção 
sexual, idade, deficiência ou característica étnica, 
cultural ou religiosa. 

ASSÉDIO MORAL 

Exposição dos trabalhadores a situações 
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e 
prolongadas durante a jornada de trabalho e no 
exercício de suas funções. Na descrição do 
assédio predominam as condutas negativas de 
longa duração desestabilizando psicologicamente 
o assediado. 

Descrição e 
responsabili-
dades 
 

A (NOME DA EMPRESA) garante a integridade moral dos seus colaboradores, 
assegurando o seu direito a condições de trabalho que respeitem a sua dignidade 
individual. 
A Empresa não tolerará e nem permitirá que se pratique discriminação de qualquer 
tipo, ameaças ou assédio de qualquer tipo, inclusive o assédio moral, entendido 
como o ato de desqualificar repetidamente a auto estima, a segurança ou a imagem 
do colaborador, em função do vínculo hierárquico, através de gestos, palavras ou 
atitudes. 
As disposições relativas ao encaminhamento das denúncias ou verificação de 
ocorrência de discriminação ou assédio são atribuições do comitê de ética, que 
julgará esses casos e proporá ao conselho de administração as deliberações a 
serem adotadas. 
Esta empresa negocia apenas com fornecedores que obedeçam à legislação do 
estado em relação ao assédio moral (Lei complementar n°116/2011), que não 
pratiquem deliberadamente discriminação ou assédio, e, preferencialmente, com 
aqueles que se comprometam com as práticas de responsabilidade social em sua 
cadeia produtiva. 

Princípios Todas as práticas, políticas e procedimentos da (NOME DA EMPRESA) estão 



 

éticos 
 

orientados para impedir qualquer tipo de discriminação e tratamento diferenciado. A 
empresa não tolera e nem permite que se pratiquem ameaças ou assédio de 
qualquer tipo. 
A (NOME DA EMPRESA), na figura de seus colaboradores, dedica especial atenção 
à sua conduta e a uma postura ética, de tal forma que inspire a confiança e se torne 
um exemplo a ser seguido. Ainda se compromete a monitorar e fiscalizar a conduta 
ética em todas as operações da empresa e junto a seus fornecedores, e a adotar 
medidas julgadas aplicáveis quando necessárias. 

Comitê de 
ética 
 

A (NOME DA EMPRESA) nomeia como membros do comitê de ética os seguintes 
colaboradores: 

 Diretor 
 Presidente 
 Gerente 
 Representante dos Empregados 

Disposições 
gerais 

Os colaboradores devem utilizar todo e qualquer recurso de informática (hardware, 
software, sistemas aplicativos, correio eletrônico, internet e rede LAN) para uso 
exclusivamente profissional. Estes recursos não devem ser utilizados para o envio 
de mensagens ou acesso a informações de cunho discriminatório, ilegal ou que não 
estejam alinhadas com os princípios de conduta e é tica da organização. 
Caso ocorra ato discriminatório, este deve ser reportado ao comitê de ética. Tal 
comitê deve tomar as providências listadas a seguir, com comunicação imediata do 
resultado de verificação da informação e das medidas adotadas. Com a verificação 
da ocorrência de ato discriminatório ou assédio na empresa, ou na sua cadeia de 
fornecedores, o comitê de ética deve estabelecer um plano de ação e submeter à 
aprovação da diretoria da empresa. 
Esse plano de ação deve considerar: 

 Afastamento do responsável imediatamente, no caso de inequívoca a 
atitude de discriminação ou assédio; 

 Manutenção do sigilo quanto á identidade da pessoa discriminada/ 
assediada; 

 Definição de recursos orçamentários e humanos para acompanhamento 
psicológico e inserção da pessoa discriminada ou assediada em programa 
de apoio psicológico; 

 Informação ao jurídico de qualquer manifestação de discriminação ou 
assédio que envolva risco a reputação à empresa; 

 Reforço de conscientização e esclarecimento, especificamente sobre as 
penas as quais são submetidas às pessoas e empresas que utilizam, 
estimulam ou não reprimem discriminação e assédio como forma de obter 
resultados e atingir metas, reforçando os conceitos de dignidade e o 
respeito pela diferença aos gestores das empresas fornecedoras que são 
responsáveis pela contratação de serviços nestas condições. 

O plano de ação deve conter responsabilidades com especificação de prazos e 
recursos de modo objetivo para garantir sua efetiva implantação.  
A promoção e divulgação, tanto ao público interno como a todas as partes 
interessadas, quando pertinente, das diretrizes constantes neste instrumento estão 
incluídas na política de comunicação sob responsabilidade da gerência 
administrativa e financeira. 
Na ocorrência de descumprimento no disposto neste instrumento, serão adotadas as 
medidas disciplinares e/ou legais cabíveis, sob responsabilidade do comitê de ética, 
abrangendo seu público interno e/ou partes interessadas, quando pertinente. 

Fonte: Próprio autor (2014). 
Na entrevista com o advogado Antônio Carlos Marques o mesmo defende 

que o administrador que pretende evitar o assédio deve “ser transparente, impessoal 

e ético em relação à gestão empresarial, de forma evitar que seus comandados 

busquem fomentar e ou subsidiar atos que venham resultar em assedio, culminando 

numa total e irrestrita degradação do assediado.O administrador é considerado o 



 

espelho da organização, por isso é necessário que ele, o administrador, administre 

com transparência e pratique atitudes éticas, vez que a sua atuação reflete junto aos 

seus colaboradores. Um administrador antiético resultara em colaboradores 

antiéticos”. 

O gerente exerce um papel fundamental neste contexto, porque é quem 

está diretamente ligado a sua equipe e cabe agir de forma efetiva para frear 

qualquer tipo de relacionamento que não esteja adequado a sua cultura 

organizacional. Isto é, é preciso impedir a emergência do Desejo na consciência do 

indivíduo para que sobre ele a violência da Lei não tenha que explicitar-se em 

repressões desestabilizantes (NUNES; TOLFO, 2013). 

É de suma importância que os gestores estejam atentos a equipe, 

visando a ética e bem-estar dos trabalhadores, quanto as solicitações dos 

funcionários, licenças para tratamento de saúde, desmotivação, atrasos, ou seja, 

tudo que possa manifestar a pratica do Assédio Moral, fazendo valer seu papel de 

gestor competente. 

A criação de políticas e dos Códigos de Ética que possam ser adotados 

pelos administradores como forma de combate ao assédio dentro das organizações 

possibilitam ao trabalhador agredido o direito o direito de denunciar a agressão 

sofrida. A adoção de um código de ética, o qual vise o combate de todas as formas 

de discriminação e de assédio moral dentro da organização, abrangendo o respeito 

e cidadania no ambiente de trabalho (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

2010). 

Cada empresa deverá criar um esquema de ouvidoria onde o empregado 

assediado possa expor as agressões sofridas garantindo-se sempre o sigilo das 

informações, para que haja uma forma de prevenção e providências legais possam 

tomadas. Podem-se criar mecanismos, por meio do departamento de Recursos 

Humanos da empresa, para dar ao trabalhador agredido o direito de denunciar a 

agressão de que tenha sido vítima, por escrito e sigilosamente; com esse fim, o 

indivíduo agredido pode utilizar caixas postais e mesmo “urnas” em dependências 

isoladas dentro da organização, para que, em tese, possa ter seu anonimato 

garantido. 

Segundo Heloani (2005), muitas das grandes empresas possuem códigos 

de ética que são repassados aos colaboradores em seu treinamento introdutório, a 

fim de evitar abusos. Além disso, podem ser criados métodos de denúncia anônima 



 

ao setor de Recursos Humanos. Porém, a introdução de políticas de prevenção e de 

monitoramento dos casos de assédio moral não pode restringir-se somente à esta 

área, já que o combate desse mal nas precisa ser uma preocupação de todos os 

gestores e funcionários. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi evidenciar as consequências do assédio moral 

no trabalho e discutir a postura ética do administrador no combate e prevenção ao 

assédio moral no ambiente de trabalho. O administrador é considerado o espelho da 

organização, por isso é necessário que ele administre com transparência e pratique 

atitudes éticas, vez que a sua atuação se reflete junto aos colaboradores. Um 

administrador antiético resultará em colaboradores antiéticos. 

Com a realização desta pesquisa, pretendeu-se que em algum nível, os 

seus resultados possam se constituir em referencial para as entidades de classe, 

sindicatos, organizações não governamentais, na promoção das discussões do 

tema, ou da criação de políticas voltadas para a informação, educação e, sobretudo, 

prevenção do assédio moral. O assédio moral é uma violência perversa que 

acontece com os trabalhadores pesquisados em seu dia-a-dia de trabalho, cujas 

consequências se refletem em sua saúde física e mental e são percebidas pela 

maioria de suas vítimas. 
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