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Introdução 

Em um universo de 13.685 empresas em Indaiatuba, segundo dados coletados 

do Posto de Atendimento de Indaiatuba, com 4.720 do ramo de comércio, 8.065 

são de serviços e 900 são indústrias, encontram-se profissionais de diferentes 

áreas e profissões, bem como de sexos diferentes. 

O presente estudo tem como objetivo refletir sobre o comportamento assediador 

e sobre os impactos que pode causar no desempenho do profissional e das 

empresas. Trazer à luz o conhecimento do assunto, fazer com que se reflita 

sobre a ação que se sofre, se já se sofreu ou sobre alguém que pode estar 

sofrendo situações humilhantes e repetitivas em seu ambiente de trabalho. 

Percebe-se também que a denúncia é uma ação rara! 

Pretende-se despertar nos estudantes do Centro Universitário Max Planck, o 

interesse por esta temática e levantar possíveis ações de prevenção destas 

práticas abusivas. 

Com essas reflexões pode-se fomentar ações de políticas públicas para a saúde 

dos trabalhadores e gerar aumento da produtividade das empresas. Também 

pode-se evitar novas situações, por ser um alerta para todos os envolvidos na 

empresa, principalmente, o departamento de recursos humanos, responsável 

por esta questão. 

Este estudo quantitativo, de caráter exploratório, busca confirmar hipóteses e 

formular questões sobre o tema. Para tanto, se fará uso de um questionário 

físico, com questões objetivas, aplicados em uma amostragem de 100 alunos de 

diversos cursos do campi 1 e campi 2 do Centro Universitário Max Planck. A 

aplicação será acompanhada de um questionário sociodemográfico com o 

objetivo de caracterizar a amostra. 

Para verificar se a temática poderia ser viável, de maneira informal, através de 

perguntas fechadas, em uma sala de aula com 29 alunos do curso de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos, obteve-se que 100% dos presentes sabem 

sobre o tema e que 86,2% já sofreram algum tipo de violência no trabalho. Com 

estes dados, a pesquisa torna-se uma ferramenta para despertar interesse para 

futuras pesquisas e aprofundamento das discussões. 

 

Desenvolvimento 

Assédio moral se trata de situações humilhantes, constrangedoras e repetitivas 

no ambiente de trabalho. Na grande maioria dos casos, as humilhações partem 

das relações hierárquicas com comportamento dos chefes para com os 

subordinados, durante longo período da jornada de trabalho. A vítima passa a 



apresentar um comportamento de isolamento e apatia, sem uma explicação 

visível para os demais. 

O assédio moral em ambiente de trabalho é algo que vem se tornando cada 

vez mais preocupante para toda sociedade, devido aos inúmeros desgastes 

físicos e emocionais para a pessoa que sofre 

É importante salientar que, apesar de ser um tema discutido em diversos 

canais de comunicação atualmente, a situação ocorre desde os primórdios das 

relações humanas. O que assusta ainda mais é que o número de vítimas pode 

ser muito maior do que se imagina. 

O assédio moral traz para o assediado graves consequências como depressão, 

perda de apetite ou aumento da ansiedade redução da capacidade de produção, 

síndrome do pânico, dentre outras. Estas, por conseguinte, afetando a 

produtividade do trabalhador, gera perdas econômicas para empresa, ou 

especificamente no setor trabalhado. 

Já pensou que o assédio moral pode estar por traz de grandes crises 

econômicas?  

Quando pensamos em crise só vem o fator “dinheiro“, mas nem sempre é esse 

o motivo. O que adianta todo recurso se não tem quem o use? E por que o não 

usa?  

A questão é que o assédio moral em ambiente de trabalho passa, muitas vezes 

desapercebido, o que torna tudo ainda mais complicado tanto para a pessoa que 

o sofre, quanto para a própria empresa, que coletará os resultados da perda da 

produtividade. 

Muitos dos trabalhadores, que sofrem o assédio moral, ficam com sequelas 

psicológica e física, aumento a procura por atendimento particular, em postos de 

saúde e de afastamentos por licenças, impactando no Sistema Único de Saúde 

(SUS) ou no INSS.  

As ações de inibição desta “ameaça” à saúde pública, pode começar com 

pequenas ações como debates internos nas organizações, combate direto 

através de implantação de medidas disciplinas nas empresas ou ainda, 

levantamento nos postos de saúde de casos de assédio moral, com registros no 

ministério do trabalho, para ações de políticas públicas contra empresas e 

empregadores que incentivem estas práticas. 

 

 

Resultados Preliminares 



Com base em pesquisa informal realizada no campi 1, os alunos conhecem o 

assédio moral e infelizmente a maioria já sofreram, todos também têm 

conhecimento do assunto, mas ninguém denunciou a prática abusiva que sofreu 

por diversos motivos, o principal deles é o medo de perder o emprego ou ser 

julgado como alguém que quer prejudicar o líder. A falta de informação interna 

sobre ferramentas que protejam o trabalhador, pode ser uma das principais 

causas. 

Ainda esta pesquisa está em andamento, mas já forneceu alguns dados que 

podem mudar políticas de recursos humanos e aumentar as ações de prevenção 

junto às empresas. 
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