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1. RESUMO 

Este artigo visa estudar as conseqüências que o assédio moral pode causar no 

ambiente de trabalho. Podendo afetar o clima organizacional da empresa e 

acarretando uma diminuição do desempenho dos funcionários. As conseqüências, 

em um ambiente de trabalho, causadas pelo assédio moral são várias. Diversos 

autores citam desde queda de motivação até doenças psicológicas. Isso afeta  não 

somente o assediado mas também outros funcionários envolvidos no ambiente de 

trabalho. 

2. INTRODUÇÃO  

O assédio moral no trabalho vem se tornando cada vez mais presente no dia a dia 

das empresas. É um assunto que vem tomando grande proporção no Brasil já que o 

número de casos de assédio moral no trabalho vem crescendo cada vez mais. 

Segundo pesquisa realizada pelo site Vagas metade dos brasileiros já sofreram 

algum tipo de assédio e apenas 12,5% das vitimas fizeram denuncia. Os resultados 

mostram que o assédio moral foi relatado em proporções semelhantes por 

homens(48%) e mulheres (52%).(Barifouse, 2015 e Soboll e Gosdal, 2009). No 

entanto, não é somente o assediado que sofre, as pessoas que convivem nesse 

ambiente de trabalho também sofrem conseqüências. (Tolfo e Oliveira, 2013) 

 

(Joana Cunha, http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/10/1538265-

investigacao-por-assedio-moral-avanca-e-bate-recorde.shtml - São Paulo , 2014 ) 

3. OBJETIVOS  

Demonstrar que as conseqüências do assédio moral não afeta somente as 

pessoas assedias, mas também o clima organizacional do grupo e relatar quais são 

essas conseqüências.  

4. METODOLOGIA  



Foi feita uma revisão bibliográfica para verificar o estado da arte do assunto do 

assédio moral no trabalho, estudando as conseqüências que o assédio cauda no 

clima organizacional. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Nos dias de hoje todos temos relatos ou conhecimento para falar sobre assédio 

moral no trabalho, conhecemos um amigo ou até nós mesmos já fomos vítima deste 

abuso, mas é necessário definir bem o que é o assédio moral no trabalho, pois nem 

tudo está englobado nesta violência. 

O assédio moral no trabalho que é causador de dano se caracteriza pela 

repetição, de forma que, o mesmo trabalhador sofre várias vezes atos de 

humilhação que exponha a vítima por condutas inadequadas. O autor ainda explica 

que o ato de assédio moral no trabalho só acontece quando as violências não 

ocorrem apenas uma vez, independente de como o cenário foi desagradável ou 

constrangedor (Neto, 2007). Nisto podemos concluir que o Assédio Moral no 

trabalho se realiza quando um indivíduo está constantemente sendo exporto a 

situações humilhantes, constrangedoras ou vergonhas, sendo essas exposições 

induzidas por uma ou mais pessoas no seu ambiente de trabalho. Segundo Suzana 

da Rosa Tolfo e Renato Toccheto de Oliveira, (Assédio Moral no trabalho: uma 

violência a ser enfrentada – Florianópolis, UFSC, 2013.) o objetivo de quem pratica a 

violência é ofender, expor, humilhar, ou inferiorizar o assediado o que sem duvidas o 

afetará no seu rendimento pessoal, e que desestabilizará o clima organizacional 

onde os fatos ocorrem. Qualquer que seja o ato que constantemente desestabiliza 

alguém, seja através de gritos, piadas, insultos, humilhações entre outros, é 

caracterizado assédio moral.  

O trabalhador não é o único que será atingido, mesmo sendo ele o que sofre 

diretamente com o psicoterror, é certo que será o assediado o mais prejudicado com 

as agressões, mas entende-se também que a empresa terá prejuízo, já que, aquele 

que sofre com o assédio faz parte da instituição e convive com os assediadores 

afetando assim o clima organizacional como um todo (Carvalho, 2009). Assim como 

explica Suzana da Rosa Tolfo e Renato Toccheto de Oliveira, que se torna evidente 

que por efeito tanto o assediado quanto o ambiente de trabalho é prejudicado, e 

quantas inúmeras conseqüências são trazidas no geral para a pessoa e para as 



relações interpessoais dentro da oficina de trabalho. Existe então como 

conseqüência do assédio moral no trabalho uma redução da produtividade, porque o 

trabalhador além de estar desmotivado e desequilibrado, ainda tem que tomar 

medidas para evitar atos que leve os agressores a voltarem com as agressões. 

Pode se ter no setor uma rotatividade de pessoas, pois muitas vezes o assediado é 

quem pede demissão e sendo assim os provocadores do assédio moral continuam 

sempre criando novas vítimas que ocuparam a função disponível. E Ainda 

dependendo da idade, do emocional, das reações e do comportamento do 

assediado pode se ter o aumento de erros e acidentes, Aposentadoria prematura, 

Licenças médicas e Demissões (Carvalho, 2009). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Estudos mostram que as conseqüências que o assédio moral pode causar no 

clima organizacional afeta de forma significativa o objetivo do grupo de trabalho, 

impedindo assim que a empresa obtenha seus resultados esperados em um curto 

período de tempo.  A empresa não pode se mostrar conivente com esse tipo de 

atitude que algum funcionário tem com outro.  
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