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RESUMO 

Ilicitudes empresariais são problemas que podem afetar diretamente a organização, 
sendo um grande risco para os negócios caso não seja bem administrada. Este artigo 
pretende trazer ao leitor o conhecimento do que é ilicitude, como ela influencia o 
ambiente empresarial e quais as ferramentas gerenciais necessárias para minimiza-
la. Em primeiro momento através de pesquisa bibliográfica, foi citado a ética e sua 
importância nas relações organizacionais. Após, foi elaborada uma pesquisa 
quantitativa a prestadores de serviços de grandes e médias empresas da cidade de 
Registro-SP, com a finalidade de saber se há a ocorrência de atos ilícitos nestes 
ambientes de trabalho. Diante das informações recolhidas e analisadas, os resultados 
mostraram números relevantes, sendo o assédio moral, a má conduta empresarial e 
a fraude contábil, as ocorrências que foram mais apontadas na pesquisa, dentre 
outros pontos, que serão abordados detalhadamente na análise de resultados. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, os casos de atos ilícitos nos ambientes empresariais têm tido 

cada vez mais espaço nos meios de comunicação. O que contribui muito para tal 

situação é o fato da velocidade em que se ocorrem as mudanças organizacionais, e 

com isso os controles internos não tem tido o mesmo acompanhamento, resultando 

no aumento das ilicitudes empresariais. Mesmo com tais ocorrências, esse tema ainda 

não é tratado com o cuidado necessário, e os empresários necessitam incorporá-lo 

seriamente como um risco direto ao seu negócio. 

Dito isto, também é importante que as organizações venham voltar sua atenção 

para as atitudes de seus colaboradores, pois tais atitudes refletem na imagem da 

empresa, e até mesmo nos resultados. Uma má decisão pode acarretar em prejuízos 

e desperdícios, que em muitos dos casos pode levar tempo ou impossibilidade de 

recuperar o dano causado. Comportamentos como assédio, discriminação e outros 

atos ilícitos em geral, podem prejudicar a relação empresa e cliente, e assim trazer 

perdas financeiras para a organização. 

De acordo com a Delloite Brasil (2018), atos ilícitos realizados por 

colaboradores causam um prejuízo anual de R$ 2,2 bilhões ao varejo brasileiro, sendo 

que 77% dessas empresas não conseguem recuperar o prejuízo contabilizado.  No 

mundo globalizado em que atuam as organizações, e com a concorrência em nível 

mundial, cada esforço realizado de forma eficaz pode gerar bons resultados, mas 

qualquer erro, falha, desperdício, perda ou desvio pode gerar prejuízos catastróficos.  
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Assim, abordamos quais são as atitudes que as empresas tomam em relação 

a esse problema, uma gestão empresarial bem administrada acompanhada do avanço 

tecnológico, pode contribuir para a informatização, ajudando na detecção de tais atos. 

Mas não são todas as organizações que possuem recursos para praticar tais atitudes, 

fazendo com que as empresas de menor porte tenham de encontrar uma outra 

maneira de controlar o âmbito interno da organização contra possíveis atos ilícitos. 

Diante dessas informações surge a seguinte problemática: Como agem as empresas 

da cidade de Registro diante de casos de ilicitude empresarial? 

Em resposta a esse problema o artigo possui duas hipóteses: a primeira de 

ordem teórica, que envolvem ações pré ocorridas, onde as empresas não investem 

em nenhum tipo de treinamento voltado a ética empresarial, ou a construção de 

códigos de ética que auxiliem os colaboradores a terem um padrão de conduta dentro 

da organização. A segunda de ordem prática, caracterizada após o problema ocorrido, 

onde a empresa rescindi o contrato do colaborador, ou lhe aplica uma punição 

(advertência, suspensão). 

Desta forma, o artigo se divide em três etapas. A primeira defini o conceito de 

ilicitude e a importância da ética. A segunda etapa apresenta qual ilicitude ocorre com 

mais frequência nas organizações. E enfim, a terceira, que busca analisar e discutir 

os resultados obtidos, através das pesquisas realizadas com as empresas da cidade 

de Registro, diante de possíveis atos ilícitos, sendo esse o foco e o objetivo principal 

desse artigo. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar como as grandes e médias empresas da cidade de Registro reagem as 

atitudes ilícitas possivelmente presentes em seu ambiente organizacional. 

 

1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Definir atos ilícitos e sua influência no ambiente organizacional. 

• Identificar a existência de atos ilícitos nas empresas (médias e grandes) da 

cidade de Registro. 
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• Apontar qual tipo de ato que mais ocorre. 

• Encontrar possíveis causas que permitiram esse tipo de conduta ser adotada 

pelos colaboradores. 

• Mencionar meios para combater e prevenir atos ilícitos no ambiente 

organizacional.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O que impulsionou a realização deste artigo foi a necessidade de transparência 

nas organizações, tendo em vista os diversos casos de ilicitudes que são 

apresentados nas mídias, que consequentemente corrompem a imagem da 

organização e a satisfação dos colaboradores. Diante das informações que serão 

apresentadas, mencionadas ferramentas gerenciais para direcionar os empresários a 

administrar o problema de forma eficaz, com o intuito de reduzir os atos ilícitos nas 

suas empresas. 

 

2 CONCEITO DE ILICITUDE OU ATO ILÍCITO 

De acordo com os artigos 186 a 188 do Código Civil Brasileiro (2002), ilicitude ou 

ato ilícito se caracteriza por: 

Ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Também comete ato 
ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 

Logo, pode-se dizer que os atos ilícitos dizem respeito as condutas que não 

são toleradas em uma organização, e que por consequência, vem a prejudicar outros 

membros da mesma. Tal ação ou omissão não é justificada pela moral, tendo em vista 

que nem tudo que é ilícito, é imoral. Por exemplo: o divórcio é imoral, mas não ilícito.  

Ribeiro (2018) define moral como um conjunto de regras de convívio social, 

portanto, mesmo que em uma sociedade, com o passar do tempo, uma atitude 

indevida venha a ser considerada normal, ela permanece impropria aos olhos da lei.  
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Yarochewsky (2015) complementa que em um estado democrático de direito, 

os fins jamais justificam os meios. Então, a moralidade não justifica a ilicitude. 

Foi listado abaixo, os atos ilícitos que mais possuem ocorrências de acordo com 

Andreucci (2009):  

Discriminação Tratamento injusto ou negativo, como também, 

distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada 

na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional, 

em bases de igualdade, descrita nos direitos 

humanos. 

Assédio moral Ação ou omissão, de natureza psicológica e repetitiva, 

ofendendo a dignidade, personalidade e integridade 

do trabalhador. 

Assédio Sexual Constranger alguém com o intuito de obter vantagem 

ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua 

condição de superior hierárquico ou ascendência 

inerentes ao exercício de emprego. 

Fraude contábil Manipulação de transações, adulteração de 

documentos, registros e demonstrações contábeis. 

Corrupção Práticas que implicam trocas entre quem detêm poder 

decisório e quem detém poder econômico, visando 

obter vantagens para indivíduos ou grupos. 

Má conduta empresarial Postura incorreta, más intenções, falta de ética, 

conduta ilegal, desleixo, conduz seu modo de agir 

baseado em algum interesse ou prazer peculiar 

Tabela 1: Principais tipos de ilicitudes nas empresas. 

Diante desse cenário previsto em Lei, as organizações passaram a ter seus 

próprios códigos de ética, numa tentativa de sistematizar os princípios de orientação 

para seus profissionais, criando normas e regras a serem cumpridas. 
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2.1 DEFINIÇÃO DE ÉTICA  

De acordo com Ferreira e Dias (2005), o termo “ética” nos dá a ideia de 

educação, formação humana, caráter das pessoas, desempenho e postura na 

organização em termos de relacionamento. A ética no seu sentido etimológico é uma 

palavra que vem do grego ethos e define-se por duas formas, a primeira, êthos, refere-

se ao modo de ser, ao caráter, à realidade interior donde provêm os atos humanos.  

A segunda éthos, indica os costumes, os hábitos ou o agir habitual, atos concretos 

que indicam e realizam o modo de ser da pessoa. Dito isso, as definições apenas 

ajudam a compreender e a preparar o caminho para uma análise de maior 

aprofundamento. 

Para Banks e Nohr (2008), a ética estuda o ser e o sentido das normas morais, 

ou seja, explica o bem moral e as suas características. No fundo, a ética é a ciência 

da moral e a arte de dirigir à conduta das pessoas, os regulamentos, as normas, as 

leis que regem os comportamentos da sociedade e, neste caso, as condutas das 

pessoas nas organizações.  

Compreendido o conceito de ética, será abordado a definição de Banks e Nohr 

(2008) como base na sequência do artigo. 

 

2.3 A RELAÇÃO DA ÉTICA COM A ORGANIZAÇÃO 

Moreira (1999) argumenta que a base de qualquer organização são as pessoas, 

cujas capacidades intelectuais permitem seguir modelos de pensamento e 

comportamento. No entanto, estão sujeitas a influências que podem vir de diversos 

ambientes tanto de dentro como de fora da empresa, dessa forma, as experiências 

que podem ser boas ou más, os sucessos e insucessos, conhecimentos que 

adquiriram e continuam a adquirir, determinam os comportamentos que podem ser 

identificados como éticos ou antiéticos. 

O autor também cita que quanto mais complexas são as organizações, mais 

difícil se torna a sua estruturação, e mais afastadas são as relações, existindo uma 

maior necessidade de regras claras e objetivas. Assim, se faz cada vez mais 
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necessária atualmente uma empresa que seja vista como uma coletividade, havendo 

preocupação não só nas relações cotidianas, mas também nos valores e atitudes dos 

integrantes da organização, ocorrendo dessa forma a interação entre as pessoas, os 

grupos, contato com outras organizações e com todo o ambiente.  

Neste contexto, o autor define como oportuno enquadrar o conceito de 

organização, potencializando a sua ligação com a ética, associada aos 

comportamentos das pessoas, tornando-se fundamental consolidar a prática da ética 

nas organizações. Deste modo, a ética empresarial aponta para os deveres 

relacionados com a responsabilidade que cada colaborador da empresa tem no seu 

trabalho.  

Para Ferreira & Dias (2005), não ter uma atitude ética é ir contra os deveres 

profissionais, é não cumprir compromissos assumidos, por escrito ou verbalmente, 

perante as suas funções e estatutos nas organizações. Com estas considerações, 

sobre a ética em relação com a organização, o autor nos demonstra bem o sentido de 

que as organizações são muito mais do que simples recursos financeiros ou 

equipamentos, são também compostas por estruturas ou sistemas humanos, o que 

exige a integração de pessoas diferentes, com uma vida própria. Essa observância 

obriga uma integração harmoniosa de todos os seus membros, para que os objetivos 

e o sucesso da empresa possam ser alcançados. 

Estes concluem que uma organização é um sistema complexo, onde as 

pessoas são o centro, por isso os seus métodos e as suas dinâmicas devem focar 

principalmente nas pessoas. A ética é condição necessária nas relações 

interpessoais, o que só é possível quando há confiança entre as pessoas que, direta 

ou indiretamente, estão relacionadas com a organização. 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA EMPRESARIAL 

A importância da ética nas empresas cresceu a partir da década de 80, com a 

redução das hierarquias e a consequente autonomia dada às pessoas. De acordo com 

Jacomino (2000), a ética empresarial está voltada ao comportamento ético e 
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transparente, entre a empresa e todos os seus “stakeholders”, ou seja, é a boa e 

sincera relação entre a organização e todas suas partes interessadas como: clientes, 

colaboradores, fornecedores, sociedade, acionistas. Da mesma forma que a ética 

estabelece as leis que determinam a conduta moral da vida pessoal e coletiva, a ética 

empresarial determina a conduta moral de uma empresa, seja ela pública ou privada. 

O referenciado autor também cita que, uma empresa que exerce determinados 

padrões éticos tende a crescer, consequentemente, favorece a boa relação e 

crescimento dos seus clientes em potencial. Quando a empresa atua de forma 

transparente, ela transmite uma boa imagem tanto para seus colaboradores, que irão 

perceber as normas e condutas praticadas na organização, e com isso irão ter que se 

adequar e praticar essas condutas e normas. Já o mercado acaba avaliando a 

empresa como boa e confiável, e sendo bem vista pelos clientes, onde o marketing 

feito pelos clientes é uma das principais formas de divulgação e avaliação da empresa.  

O mesmo conclui dizendo que uma organização que cumpre determinadas 

condutas éticas passa para o mercado uma imagem de empresa confiável, idônea, 

que traz segurança para criar uma relação comercial tanto com fornecedores quanto 

com clientes, o que gera um diferencial competitivo no mercado. 

Uma das grandes vantagens da ética empresarial é que ela é reconhecida e 

valorizada pelo cliente, passando então a ter uma relação de confiança entre empresa 

e cliente. Esse fator é fundamental, pois fará com que ele se fidelize a empresa, 

passando sempre a comprar nela, o que vai trazer lucro para a organização, 

contribuindo para a mesma alcanças a suas metas. 

2.5 OS CÓDIGOS DE ÉTICA E AS ORGANIZAÇÕES 

As organizações determinam o seu próprio código de ética, independente de 

sua forma, estipulando regras de maneira objetiva. Isso deve ser de conhecimento de 

todos, pois não se pode cumprir aquilo que não se tem conhecimento. Os códigos são 

necessários para um compromisso transparente dos participantes, isto é, a força de 

trabalho, clientes e fornecedores, relacionando os interesses de todos e dando valor 

ao ser humano.  
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Kitson e Campbell (1996) dizem que para o êxito de cumprimento de princípios 

e padrões éticos por todos os colaboradores da organização, é indispensável que os 

mesmos possuam pleno conhecimento do conteúdo do código ético, ou seja, os 

procedimentos e regras de descrevam a cultura organizacional. Ao evitar alguns 

comportamentos antiéticos ou desvio de conduta pelos seus colaboradores, a gestão 

de uma organização deve estabelecer alguns princípios e valores, para reflexão na 

cultura da organizacional, diante disso o código servirá para uniformizar critérios e 

soluções de conflitos na organização.  

Porém, Moreira (1996) afirma que a implantação de um código ético pode ser 

um processo delicado com efeitos negativos, isto ocorre devido a nossa cultura, que 

faz referência a aspectos religiosos, raça, crenças e costumes. Por isso se explica que 

nos dias atuais no mundo dos negócios, o código de ética possui uma importante 

função, regular conflitos de interesses e fazer com que o ambiente se torne estável, 

para que a boa conduta proteja os interesses em comum. Dessa maneira, a 

organização deve agregar valores que tragam inspiração em ações não apenas 

econômicas, mas destacar o valor humano, dando sentido na dignidade e 

proporcionando face ao bem comum, valor que se sobrepõe ao bem individual. 

O autor acima afirma que para colocar em pratica um código ético deverá elevar 

a excelência, em destaque por um aumento dos padrões de comportamento dos 

diretivos, o seu exemplo é o principal meio para se ter coerência ao processo. Os 

dirigentes precisam assumir compromissos e fazer valer as suas condutas com os 

códigos de sua própria autoria. Diante disso, o conhecimento e cumprimento dos 

princípios constantes no código de ética são de total responsabilidade dos membros 

da organização, dessa forma, os critérios de punição devem ser claramente 

identificados no código, e para a sua eficiência, é necessária uma boa comunicação, 

pois através dela poderão ser esclarecidas algumas dúvidas sobre o mesmo. 

Este também alerta que as organizações deverão ter responsabilidade pelo 

desenvolvimento de um programa ético, se assim quiser incentivar o comportamento 

destes. Apesar de não ser de total resolução dos problemas, faz com que impeça 

alguns comportamentos negativos e inaceitáveis em uma organização, sendo códigos 

claros, completos, honestos e justos, para que sejam instrumentos de conduta no 

comportamento e ações organizacionais. 
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 Contudo, Moreira (1996) conclui que os códigos de ética devem seguir os 

princípios da legalidade e da moralidade. De fato, o desempenho correto e eficaz na 

organização depende de certa forma da capacidade de cada agente em aplicar a lei, 

assim sendo, os responsáveis deverão cumprir a lei corretamente, não cometendo 

práticas ilegais, se houver essas práticas podem gerar desconfiança entre chefes, e 

aos colaboradores que iriam transmitir uma péssima imagem da organização. 

 É de extrema importância que os códigos de ética estejam totalmente de 

acordo com as normas legais e morais tanto para a elaboração, como no momento de 

aplica-la, dessa forma não haverá exceções ou ordens superiores que possam 

justificar comportamentos ilegais, esses tipos de preocupações devem estar 

presentes em todos na organização, para que se evitem problemas futuros.   

 

3 METODOLOGIA 

A princípio foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde foram analisados 

conceitos de ética e o seu significado, conceito de ato ilícito ou ilicitude, a relação da 

ética com as organizações, a importância da ética no ambiente empresarial e os 

códigos de ética nas organizações. Marconi (2010), afirma que pesquisas 

bibliográficas são imprescindíveis na construção e divisão do tema que será 

trabalhado, dando suporte ao desenvolvimento do texto e nas suas respectivas 

conclusões.  

Também foi realizada uma pesquisa quantitativa com 50 prestadores de 

serviços das empresas da cidade de Registro, através de questionários pré-

formulados e aplicados de forma online tendo como suporte a ferramenta “Google 

Docs”, onde os entrevistados responderam perguntas referentes a possíveis atos 

ilícitos nas empresas que atuam. Com isso, foi possível coletar dados para 

posteriormente aplicá-los na análise de resultados, visando interpretar informações 

referentes ao problema de pesquisa proposto, permitindo assim testar as hipóteses 

citadas. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Foi realizada uma pesquisa na cidade de Registro – SP, destinada a 

prestadores de serviços de médias e grandes empresas, que teve por objetivo saber 

se há a ocorrência de atos ilícitos nas referidas categorias de empresas, e como estas 

reagem ao tema. Com análise dos resultados foi também possível identificar quais 

atos são esses, qual tem ocorrido com mais frequência e se os praticantes foram 

punidos. 

A coleta de dados alcançou 50 pessoas por meio de um formulário eletrônico, 

o que permitiu que os entrevistados permanecessem anônimos, onde cautelosamente 

responderam a questões fechadas e tiveram oportunidade de comentar situações que 

não estivessem presentes nas listas de respostas, conforme ANEXO 1. 

Primeiramente, foi perguntado aos servidores se estes já presenciaram algum 

tipo de atitude ilícita na atual empresa em que prestam serviços. Foram mencionados 

os principais tipos atitudes ilícitas e características das mesmas, podendo cada um 

dos entrevistados selecionar mais de uma se fosse o caso. As atitudes mencionadas 

foram: Discriminação; Assédio moral; Assédio sexual; Fraude contábil por parte do 

funcionário; Corrupção; e má conduta empresarial. 

Na Tabela 2, estão ilustradas as informações citadas no parágrafo acima:  

 

Tabela 2: Principais atitudes ilícitas. 

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

OUTROS

MÁ CONDUTA EMPRESARIAL

CORRUPÇÃO

FRAUDE CONT. POR FUNCIONARIO

ASSÉDIO SEXUAL

ASSÉDIO MORAL

DISCRIMINAÇÃO

PRINCIPAIS ATITUDES ILÍCITAS
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Como presente na Tabela 2, dentre as 50 pessoas entrevistadas, 25 admitiram 

ter presenciado assédio moral no seu ambiente de trabalho, e a má conduta 

empresarial foi também reconhecida por 16 pessoas. Estas foram as 2 condutas mais 

praticadas (dentre as outras citadas) no ambiente empresarial das médias e grandes 

empresas da cidade de Registro. 

Quando questionas se já tiveram experiências semelhantes em serviços 

anteriores, 36% admitiram já ter presenciado os atos anteriormente, 16% 

mencionaram ser o primeiro trabalho, enquanto 48% afirmaram não ter passado por 

experiências semelhantes. 

Na categoria “Outros 18%” equivalente a 9 pessoas: 

• 4 declararam nunca ter presenciado quaisquer tipos de atos ilícitos; 

• 1 mencionou a questão da “discriminação” de ideologia, por possuir 

pensamentos divergentes dos demais; 

• 1 admitiu perceber “piadinhas” por conta do peso; 

• 1 comentou não ter presenciado qualquer atitude errônea citada na atual 

empresa, porém, em serviços anteriores presenciou “fraude por parte dos 

funcionários, assédio sexual e assédio moral; e 

• 3 não tiveram nada a declarar. 

Não bastando saber se houve ilicitudes, a pesquisa também teve o interesse 

de compreender como as empresas reagiram aos atos indicados pelos funcionários, 

quais atitudes foram tomadas, ou até mesmo, se foi tomada alguma. Então, os 

servidores foram questionados a respeito: 

38%

8%

18%

16%

20%

Praticante 
não foi Punido

Colaborador não soube responder

Outras atitudes foram tomadas

Praticante do ato foi punido

Nenhuma atitude foi tomada /
superiores NÃO ficaram sabendo

Nenhuma atitude foi tomada /
superiores ficaram sabendo

Tabela 3: Reação da organização. 



  13 

 

Diante da representação gráfica da Tabela 3, é possível perceber que 36% dos 

entrevistados, afirmaram que o(s) praticante(s) do ilícito, não foram punidos pelo ato. 

O que nos leva a questionar; por que aqueles que presenciaram o ato não buscaram 

os superiores para dar-lhes ciência do ocorrido? Seria a falta de orientação da 

empresa sobre o tema?  

Então, conforme a hipótese de ordem teórica mencionada na Introdução do artigo, 

foi perguntado aos funcionários se já receberam alguma forma de orientação na 

empresa em que prestam serviços, a respeito do que fazer, como agir, com quem 

falar, etc. Os resultados mostraram que 50% dos entrevistados afirmam ter recebido 

orientação em sua empresa. Então por que estes 16% não tomaram atitudes a 

respeito? A resposta obtida foi o “apadrinhamento”. 

Mamona (2012), define o apadrinhamento como um ato em que a empresa 

contrata funcionários da mesma família, o que pode gerar conflitos do tipo: levar 

problemas pessoais para o trabalho, e se o profissional não souber separar as coisas, 

ele pode “tomar as dores” do outro, quando o parente receber um feedback negativo. 

Ou seja, a causa de muitos empregados não denunciarem o ato, ou a omissão dos 

gestores diante do ocorrido, tendo sabido, é devido ao apadrinhamento. Pois, diante 

desse cenário, aqueles funcionários que presenciaram algum apadrinhado em uma 

situação que não lhe é devida, sentem-se recuados em denunciar, acreditando que 

podem ser prejudicados futuramente por sua denúncia, e os gestores sabendo, 

ignoram para não prejudicar o ente familiar. 

Respondido essa questão, pode-se retornar a análise da Tabela 3, onde se vê que 

8% dos entrevistados mencionaram que a empresa reagiu de “outra” forma, diferente 

das citadas no formulário. No geral, foram mencionadas duas atitudes tomadas por 

parte das empresas: 

• Praticante teve de passar por psicólogo; e 

• Diante do assédio moral, foi conversado com o praticante a respeito de sua 

conduta. 

A atitude tomada pela empresa referente ao ocorrido, não deve ser confundida 

ou vinculada aos 18%, onde o praticante foi punido, tendo em vista que, segundo 

afirma Oliveira (2016), esse tipo de reação da empresa é de caráter disciplinar, e não 
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punitivo. Isso vai servir de alerta ao funcionário, para que não venha ter reincidência. 

Comumente, esse tipo de atitude é tomada, em casos de infrações leves. 

Conforme a pesquisa realizada, é possível facilmente conciliar as ideias 

expostas às hipóteses mencionadas na Introdução, onde, diante da ordem teórica, 

muitas organizações se preocupam sim em oferecer um suporte a seus subordinados, 

para que as más condutas não venham ser adotadas. 

 Porém, diante da ordem prática, seus métodos para combater tais condutas, 

tornam-se obsoletos ou ineficazes quando entram em contraste com o foco dos 

gestores, pois não se deve observar o problema de forma isolada, mas deve-se 

observar o todo. Em outras palavras, não se deve observar apenas a conduta de um 

membro, mas também o ambiente em que este se encontra, deve-se analisar se os 

demais sentem-se seguros em denunciar um apadrinhado, sem que sua atitude venha 

bater de frente com a omissão de seus superiores, por exemplo, ou gerar prejuízos 

para estes, como já mencionado. 

Para encerrar a pesquisa, foi levantada uma última questão aos funcionários 

entrevistados, onde estes necessitaram usar de sua experiência profissional para 

apresentar razões logicas diante da pergunta, que busca saber” o que permite que 

esse tipo de conduta (ilícita) venha ser adotada por membros de uma organização? ” 

O resultado dessa pergunta pode ser avaliado na Tabela 4, abaixo: 

A referida pergunta gerou dados relevantes e equilibrados. Onde apenas 2% 

de diferença, distanciam 3 hipóteses de serem a causa, que leva um colaborador a 

adotar uma atitude ilícita em uma empresa. Apesar de que, deve-se ressaltar que a “ 

30%

32%

28%

10%

POSSIVEIS RAZÕES QUE ADMITEM CONDUTAS ILICITAS NA 
ORGANIZAÇÃO

IMPUNIDADE FALTA DE FISCALIZAÇÃO FALTA DE TREINAMENTO OUTRO(S)

Tabela 4: Possíveis razões que admitem as condutas ilícitas em uma empresa. 
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falta de fiscalização ” foi a opção adotada por 32% dos entrevistados, tornando-a, a 

principal justificação para a conduta adotada, porém, não omitindo as demais 

vertentes. 

Pode-se analisar que, 10% alegaram ter outros meios que corrompem uma 

conduta integra na organização. Sendo: 

• A falta de caráter e ética; 

• Apadrinhamento, novamente mencionada; e 

• A cultura organizacional. 

A ética, já definida anteriormente, é um conjunto de regras de valores morais, 

logo, ela pode ser identificada em cada item já mencionado. Já o apadrinhamento, 

também mencionado anteriormente, fica fácil de associar como uma causa para que 

essas condutas venham ser adotadas, diante da omissão dos superiores hierárquicos, 

que permitem que o funcionário permaneça impune. 

Quanto à cultura organizacional, divulgado principalmente por Edgar Schein 

(1985), a define como um modelo de crenças e valores adotados por um grupo 

(empresa), ou seja, os valores observados em uma empresa; se ela é flexível, rígida, 

confiável, competente, ou de um jeito mais prático Deal e Kennedy (1983, p.501), 

complementam que: "É o jeito que nós fazemos as coisas por aqui”. 

Diante das abordagens citadas pelos entrevistados, se pôde chegar a outros 

possíveis meios, que admitem a conduta ilícita em uma organização, como também, 

qual mais ocorre. Destacando-se então o “assédio moral” dentre os demais, apontado 

por 50% dos entrevistados, como mencionado anteriormente.  

Contudo, é possível concluir a análise das informações, e mais adiante, serão 

apresentados meios e métodos ao colaborador, para dar-lhe ciência do que fazer ao 

se deparar com atitudes ilícitas em seu ambiente de trabalho. 

“A impunidade gera audácia dos maus.1” 

 

                                                           
1 LACERDA, Carlos. Disponível em:< http//www.folhadedourados.com.br/noticias/brasil-mudo/a-impunidade-
gera-a-audacia-dos-maus >. Acesso em 13 Jun de 2018. 
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5 MEIOS E MÉTODOS PARA COMBATER O ASSÉDIO MORAL 

Este tópico, diante das informações apontadas pela pesquisa (onde 50% dos 

entrevistados mencionados, alegam já ter presenciado o assédio moral no seu 

ambiente de trabalho), tem a finalidade de sugerir meios e métodos para combater 

esse ilícito. Onde o leitor, também, tendo papel de colaborador (gestor, fornecedor, 

cliente, funcionário), encontrará ferramentas que se enquadrem a sua realidade, e 

estará apto a escolher aquele que lhe for mais conveniente, diante dessa situação.  

Bispo (2009) menciona algumas ações preventivas da organização para 

combater o assédio moral, que podem ser analisadas na tabela 5, abaixo: 

Pesquisa de clima 

organizacional 

É uma ferramenta que pode ser aplicada no ambiente 

interno da empresa, que pode buscar saber se os 

colaboradores sentem-se coagidos, humilhados ou 

discriminados por algum membro da organização. 

Comitê A organização pode criar um comitê, tendo por objetivo 

desenvolver atividades, ou procedimentos que assegurem 

a integridade dos colaboradores. Esse grupo pode ser 

formado por representantes de departamentos e 

funcionários formadores de opiniões. 

Código de ética Elaborar um código de ética que expresse a postura da 

empresa, diante do assédio moral e quais consequências 

para aqueles que o praticarem. 

Palestras Realizar palestras em eventos da organização, como 

treinamentos, para esclarecer aos colaboradores, o que é 

o assédio moral, e quais as consequências para o 

assediador, para vítima, e para a organização. 

Treinamento para 

gestores 

Por serem visados na organização, os gestores têm papel 

de suma importância, pois são exemplos para os demais, 

logo, treinando-os, a ideia será compartilhada com os 

demais. 

Denúncia Por vários motivos, muitas vítimas de assédio moral não 

se sentem à vontade ou seguros em fazer uma denúncia. 

O departamento de Recursos Humanos por exemplo, 
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deve deixar claro a todos da empresa, e transparecer que 

estão sempre dispostos a ouvir os funcionários, e garantir-

lhes sigilo dos fatos. 

Averiguar fatos Ao tomar ciência dos fatos, o departamento de RH, deve 

averiguar sua veracidade e se constatado que ocorreu, 

encaminhar o caso rapidamente para a direção, afim de 

que sejam tomadas providencias cabíveis ao caso. 

Tabela 5: Ações preventivas para combater o assédio moral. 

Contudo, o colaborador pode recorrer ao método que venha se adequar a sua 

empresa, implementa-los ou sugerir a quem tenha autoridade para tal, se for o caso. 

Tendo em vista que, suas consequências para a empresa são altas, e serão 

abordados adiante.  

 

6 CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL 

Além de prejudicar o clima organizacional da empresa, tornando-o  

desagradável,  o assédio moral pode gerar desmotivação, medo, baixo rendimento e 

produtividade, não somente da vítima, mas dos demais colaboradores, que 

constantemente presenciam o fato, afirma Marques (2017). 

Este também complementa que as sanções penais são outras consequências 

para as empresas que admitem esse tipo de conduta, onde o colaborador assediado, 

mediante provas, pode entrar com uma ação judicial contra a empresa. Cabendo a 

esta indenizar o funcionário, pelos dos danos físicos, psicológicos ou emocionais, a 

ele causados. 

Segundo Alkimin (2013, p. 83) o assédio moral, 

Gera grande tensão psicológica, angustia, medo, sentimento de culpa e 

autovigilância acentuada. Desarmoniza as emoções e provoca danos á saúde 

física e mental constituindo-se em fator de risco à saúde nas organizações de 

trabalho.  

Salvador (2002) complementa que a violência moral, tende a conduzir a vítima 

a uma incapacidade permanente e até mesmo à morte, em alguns casos (bullicidio). 

A agressão pode gerar ansiedade a vítima, que por consequência, posiciona-se em 
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atitude defensiva, por ter a sensação de ameaça e, ademais, sentimentos de fracasso 

e impotência tornam-se constantes. 

 

7 CONCLUSÃO 

A ilicitude está, como vimos, diretamente relacionada com a vida das 

organizações. De fato, esse problema afeta muitas empresas, sendo elas pequenas, 

médias ou grandes, o que gera um grande problema para muitos empresários. A 

prática da ética, pode ser um caminho a ser seguido por aqueles que acreditam que 

o sucesso irá surgir através de um ambiente de trabalho saudável, transmitindo uma 

boa imagem perante a todos.  

Através da pesquisa bibliográfica e da pesquisa quantitativa, foi possível 

concluir que as organizações devem estar atentas às suas responsabilidades 

econômicas, mas também precisam estar atentas às suas responsabilidades éticas. 

Pois hoje se faz fundamental a prática dos princípios éticos, onde as organizações 

reconhecidas como éticas, e socialmente responsáveis, possuem um ambiente 

interno e externo de maior confiança, proporcionando uma grande estabilidade, 

resultando em benefícios efetivos que são visíveis e reconhecidos por todos.  

Por outro lado, a ética nas organizações é também um fator importantíssimo 

para a sobrevivência das mesmas. Quanto maior for a consciência das organizações 

em relação à importância da ética, maior será o número de empresas que irá sofrer 

com cada vez menos ilicitudes no seu ambiente interno, desta forma as atitudes e 

comportamentos antiéticos colocam em jogo não só a qualidade, mas também a 

sobrevivência das organizações. 

Podemos concluir também, que todos os atos ilícitos citados podem ocorrer em 

qualquer empresa, independentemente de seu tamanho ou grau de influência no 

mercado, e desse modo, é função primordial do administrador da organização tomar 

frente dos possíveis casos que venham a ocorrer, tomando medidas transparentes e 

justas de forma a gerar exemplo para todos os membros da empresa, como também 

orientar o praticante do ato, para que o mesmo não venha repetir seu erro nessa 

mesma organização ou futuramente em outra. 
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Por fim, pode-se afirmar que a primeira hipótese de ordem teórica foi 

parcialmente comprovada, evidenciando que metade das organizações analisadas se 

comprometeram em oferecer suporte a seus colaboradores, conforme mencionado na 

análise de resultados. Porém, a segunda hipótese de ordem pratica, mostra que as 

ações das organizações no que se refere a punição dos atos ilícitos se mostram 

ineficazes, uma vez que há um alto nível de omissão das organizações diante dos 

ilícitos presentes em seus ambientes empresariais. 

Contudo, o presente trabalho foi de grande importância para ampliar o 

conhecimento das empresas da cidade de Registro em relação ao tema proposto, 

podendo ser uma ferramenta onde os empresários das mesmas podem usar como 

fonte de informações. Principalmente em como gerenciar uma ocorrência de ilicitude, 

os seus tipos, qual mais ocorre e como as empresas tratavam esse problema em 

relação a sua solução, o que pode vir a orienta-las para tomarem as devidas atitudes 

resultando na diminuição, ou até extinção desse fato que infelizmente ocorre em 

muitos ambientes organizacionais. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Este formulário tem por objetivo coletar dados para análise. Onde os entrevistados 
(ANÔNIMOS) são prestadores de serviços para Empresas na cidade de Registro - SP. 

Pedimos que os candidatos a pesquisa venham responder as perguntas com muita 
clareza, sinceridade e comprometimento. 

" RESSALTAMOS QUE SUA IDENTIDADE E DE SUA ORGANIZAÇÃO NÃO SERÃO 
REQUERIDAS, NEM EXPOSTAS, PARA SUA SEGURANÇA E FIDELIDADE NAS 
RESPOSTAS." 

1- Dentre os itens abaixo, já presenciou algum deles na organização onde presta 
serviços? (Pode citar mais de uma) 

• Discriminação (preconceito por raça, religião, orientação sexual). 

• Assédio Moral (xingamentos, situações humilhantes, constrangimentos, 
insultos). 

• Assédio Sexual (receber cantadas, piadas de carácter obsceno, 
violação, tocar). 

• Fraude contábil por parte de funcionário (roubo, furto; subtração de 
dinheiro ou produto). 

• Corrupção (obter vantagem, lavagem de dinheiro, desvio). 

• Má conduta empresarial (fraude, informações falsas, abuso de 
autoridade, negligencia, destruição/desperdício de arquivos). 

• Outro(s), Justifique: ________________________________________. 
2- Já teve experiencias semelhantes em serviços anteriores? 

• Sim, já tive. 

• Não, não tive. 

• Esse é meu primeiro serviço. 
3- Caso tenha ocorrido algum ato citado acima, que atitude foi tomada? (assédio, 

fraude, outros ...) 

• Nenhuma, os superiores hierárquicos NÃO ficaram sabendo. 

• Nenhuma, e os superiores hierárquicos ficaram sabendo. 

• Praticante do ato foi punido(a). 

• Não tive conhecimento de nenhum ato ocorrido 

• Outro(s), justifique: _________________________________________. 
4- O(a) Sr.(a) já recebeu alguma forma de orientação ou treinamento na sua 

empresa, sobre o que se deve fazer ao se deparar com esse tipo de situação? 
(qualquer ato ilícito listado acima) 

• Sim, fui orientado(a) na empresa. 

• Não fui orientado / não recebemos treinamento a respeito. 
5- Em sua opinião, o que gera esses tipos de atitudes em uma organização? 

• Falta de fiscalização 

• Falta de treinamento 

• Impunidade 

• outro(s), justifique: _________________________________________. 


