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RESUMO 

 

 

O presente estudo analisa os tipos de assédio moral, suas consequências para os trabalhadores 

e para a organização, bem como suas implicações jurídicas. Aborda, também, o papel do gestor 

e sua importância dentro da empresa quanto à criação e manutenção de um clima organizacional 

auspicioso, garantindo um bom ambiente de trabalho, que hoje é elemento essencial à saúde 

física e psicológica dos colaboradores, induzindo competitividade às instituições e garantindo 

a qualidade da produção. Pretende-se demonstrar que ações preventivas podem combater e, 

quiçá, erradicar o assédio moral no ambiente de trabalho, por meio da ética, da responsabilidade 

social e do auxílio do gestor de pessoas, facilitando o diálogo sobre o fenômeno, de modo a 

conscientizar o leitor quanto ao problema. Para tanto, utiliza-se uma abordagem 

multidisciplinar, relacionando as ciências da Administração de Empresas, o Direito e a 

Psicologia, realizando pesquisa bibliográfica a partir de legislação, jurisprudência, artigos 

científicos, livros e revistas acadêmicas.  

 

Palavras-chave: assédio moral; gestão de pessoas; clima organizacional; ambiente de trabalho; 

prevenção. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

As organizações não existiriam sem as pessoas que lhe dão vida por de trás dos 

bastidores, sem a criatividades e racionalidade que lhes é peculiar. Estas pessoas passam maior 

parte da vida dentro das instituições, convivendo muito mais com seus colegas do que com seus 

familiares, sendo assim, para que os funcionários conquistem sucesso pessoal e profissional, a 

empresa precisa estar envolvida neste processo. 

O que era mecânico passou a ser dinâmico, através de treinamentos voltados à 

motivação, gestão, fortalecimento de equipe, entre outras ferramentas que buscam o equilíbrio 

e o suporte do ambiente organizacional estruturado, destinado à conduzir e enfrentar os desafios 

da instituição. A preocupação não está direcionada apenas no objetivo final da empresa, mas 

também comprometida com a satisfação dos colaboradores em quererem progredir e crescerem 

junto à organização. 

Atualmente, para que as organizações conquistem bons resultados, é preciso oferecer 

algo além de uma remuneração atraente aos colaboradores. O investimento em atividades que 

visem à melhoria da qualidade de vida dos funcionários e atitudes que busquem o 

aperfeiçoamento do ambiente de trabalho, é essencial. 

Isto engloba também a adoção de medidas preventivas e combativas ao assédio moral, 

prática tão antiga quanto a própria atividade laboral, que tanto degrada o bom clima de trabalho, 

ocasionando diversos problemas à saúde do trabalhador, diminuindo sua produtividade dentro 

da empresa, podendo até ensejar a evasão dos trabalhadores. Ou seja, as consequências deste 

fenômeno podem ser devastadoras tanto para o funcionário, quanto para o empregador. 

Mas isto não é só. Algumas empresas aplicam métodos negativos de gestão de pessoas 

que, aparentemente, resultariam em maior produtividade e, consequentemente, maior 

lucratividade para os empresários, como é o caso do assédio moral organizacional. Está prática, 

além de não ser tolerada pela ordenamento jurídico, doutrina e jurisprudência pátria, leva a 

empresa ao destino contrário daquele que se pretende alcançar, prejudicando a saúde física e 

psicológica de seus colaboradores, que são a essência da organização. 

Pretende-se com este estudo demonstrar que o assédio moral no ambiente de trabalho 

pode ser combatido e, talvez, erradicado, através de ações preventivas, com o auxílio da gestão 

de pessoas, de modo a criar um clima organizacional positivo dentro das organizações. É de 

fundamental importância o estudo do assédio moral e suas consequências para sua melhor 
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compreensão e identificação do fenômeno no dia-a-dia. As empresas precisam aceitar que o 

assédio moral, em qualquer de suas espécies, é um problema sério e enfrenta-lo de maneira 

eficaz. 

Para tanto, o estudo aborda as principais características do assédio moral puro e 

organizacional, analisando brevemente suas implicações jurídicas. 

Ressalta, ainda, a importância do gestor e seu papel dentro da instituição quanto à 

criação de um clima organizacional positivo, de modo a alcançar uma cultura ética e 

responsável das empresas, propiciando um bom ambiente de trabalho e combatendo práticas 

degradantes para os colaboradores e, consequentemente, para as organizações.  
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1 O ASSÉDIO MORAL 

 

 

Os primeiros estudos desenvolvidos sobre o assédio moral foram realizados por Konrad 

Lorenz, em 1963, sobre o comportamento agressivo de animais, (ratos, aves, babuínos), 

inspirado na teoria de Darwin sobre a origem das espécies. Este estudo possibilitou o 

conhecimento de que o “mobbing”, conhecido no Brasil como assédio, entre animais de 

espécies diversas tem a importante função de preservar os seres de mesma espécie, mantendo 

os predadores afasta- dos e, até mesmo, tornando a vida impossível para aquele considerado 

inimigo.  

A agressividade entre os animais visa a conservação da espécie. Entre os seres humanos 

não se pode estabelecer esta lógica, servindo o assédio apenas para deterioração da vida em 

sociedade (LORENZ, 2001, p. 41-69).  

Somente em 1998, o assédio moral foi definido – perante a relação de trabalho –, sendo 

toda e qualquer conduta abusiva expressa, através de comportamentos, palavras, gestos, 

escritos, que possam ocasionar dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física, 

psíquica e/ou moral de um indivíduo, colocando em risco seu emprego ou degradando o 

ambiente de trabalho (HIRIGOYEN, 2006, p.10-12).  

Assédio moral ou psicoterror são os termos utilizados no Brasil. O termo mobbing é 

frequentemente utilizado na Alemanha e na Itália, na França tem-se como harcelement moral 

e na Inglaterra como bullying, dentre outras em países diversos (REZENDE, 2006). 

 

O termo mobbing relaciona-se mais com as perseguições coletivas ou à violência 

ligada à organização, incluindo desvios que podem acabar em violência física; o termo 

bullying é mais amplo que o termo mobbing. Vai das chacotas e isolamento até as 

condutas abusivas com conotações sexuais ou agressões físicas. Refere-se mais às 

ofensas individuais que à violência organizacional; o assédio moral diz respeito a 

agressões mais sutis e, portanto, mais difíceis de caracterizar e provar, qualquer que 

seja sua procedência (HIRIGOYEN, 2002, p.85). 

 

Na prática os vocábulos são utilizados como sinônimos de um mesmo fato, tanto na 

literatura nacional como na estrangeira. Rodrigo Dias da Fonseca acredita ser a designação 

assédio moral mais adequada, pois o termo assédio traz o sentido de insistência inoportuna, 

junto de alguém com perguntas, propostas, pretensões, etc. e o termo moral é necessário para 

diferenciar essa espécie de assédio do sexual (FONSECA, 2007, p. 34-45). 

Em 2009, a Cartilha do Ministério do Trabalho e Emprego conceituou o assédio moral 

como  
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(...) atos cruéis e desumanos que caracterizam uma atitude violenta e sem ética nas 

relações de trabalho, praticada por um ou mais chefes contra seus subordinados. Trata-

se da exposição de trabalhadoras e trabalhadores a situações vexatórias, 

constrangedoras e humilhantes durante o exercício de sua função. Esses atos visam 

humilhar, desqualificar, desestabilizar a vítima com a organização e o ambiente de 

trabalho o que põe em risco a saúde, a própria vida da vítima e seu emprego1.  

 

Na concepção de Jorge Luiz de Oliveira da Silva, assédio moral é:  

 

A exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e 

constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no 

exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e 

assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas 

de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinados, 

desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, 

forçando-o a desistir do emprego (SILVA, 2005, p. 28). 

 

Há ainda sub denominações: assédio moral vertical descendente, assédio moral vertical 

ascendente e assédio moral horizontal. No assédio moral vertical descendente, o agressor 

normalmente é o empregador, o superior hierárquico ou o preposto, no assédio moral vertical 

ascendente é o funcionário que agride o patrão, o chefe, ou o superior. Também é possível o 

assédio moral em que o assediador é o colega de trabalho que ocupa cargo de mesma hierarquia 

dentro da empresa, conhecido como assédio moral horizontal (GARCIA, 2010, p. 117).  

Esta violência se desenvolve por meio de conjuntos de atos direcionados a três áreas da 

vida do trabalhador: a comunicação; a reputação e a prestação de trabalho. O primeiro faz 

referência à forma com que se trata a vítima, aos gritos, ignorando-a, recriminando-a, fazendo 

terrorismos por telefone. O segundo grupo de atos utiliza-se de frases de duplo sentido, 

comparações indecentes, cochichos diante da sua presença, todos sobre algum defeito físico, ou 

modo de vestir, andar, falar. O terceiro deprecia o trabalho do agredido, fornece-lhe trabalhos 

inúteis ou condena-o à ociosidade (GUEDES, 2008, p. 34).  

                                                           

1BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Assédio moral e sexual no trabalho. Brasília: MTE, ASCOM, 

2009. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D3CB9D387013CFE571F747A6E/CARTILHAASSEDIOMORAL

ESEXUAL%20web.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2016. 
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Tal agressão desgasta o ambiente de trabalho, prejudicando a autoestima do trabalhador, 

colocando em dúvida sua competência, sua capacidade laborativa, sua evolução profissional, a 

estabilidade de seu vínculo empregatício, prejudicando sua saúde física e psicológica (SILVA; 

BITTAR, 2012, p. 301-322).  

O assédio moral trata-se de uma agressão de menor visibilidade, uma conduta abusiva, 

frequente e intencional, que viola a integridade física e psicológica da vítima, de várias maneiras 

distintas. A título ilustrativo tem-se: desqualificar, desacreditar, ignorar, isolar, ridicularizar, 

humilhar, vexar, caluniar, entre vários outros.  

“Um comentário ferino em um momento de irritação ou mau humor não é significativo, 

sobretudo se vier acompanhado de um pedido de desculpas. É a repetição dos vexames, das 

humilhações, sem qualquer esforço no sentido de abrandá-las, que torna o fenômeno destruidor” 

(HIRIGOYEN, 2006, p.66) . Percebe-se que é preciso que a conduta se dê de modo repetitivo, 

dirigido à mesma pessoa ou ao mesmo grupo de pessoas, de modo intencional, com intuito de 

gerar dano (psicológico ou físico). 

Atos esporádicos e isolados não são suficientes para caracterizar a agressão, como já 

pronunciou Alice Monteiro de Barros ao dizer que: 

 

O assédio moral não se confunde com outros conflitos, que são esporádicos, nem 

mesmo com as más condições de trabalho, pois pressupõe o comportamento (ação ou 

omissão) por um período prolongado, premeditado, que desestabiliza 

psicologicamente a vítima (BARROS, 2006, p. 887). 

 

Destaca-se, também, a necessidade da intenção para configurar o assédio, não podendo 

esse ser considerado como uma conduta culposa, pois o agressor tem intenção de "excluir ou 

discriminar um indivíduo no ambiente de trabalho” (FONSECA, 2007, p. 34-45). 

Um estudo chamado de “análise de sentimentos” identifica o assédio moral realizado 

por mensagens eletrônicas no ambiente de trabalho. “Análise de sentimentos é o estudo 

computacional de opiniões, sentimentos e emoções expressas em textos (...) e pode ser utilizada 

para identificar o assédio moral, visto que existem certos termos muito característicos (por 

exemplo: palavras de baixo calão) que tipificam o assédio moral” (FREITAS, 2013). Exemplos 

de palavras que podem aparecer em textos que objetivam o assédio moral, segundo este estudo, 

são: mulambento, mulherzinha, mundana, mutreta, mutreteiro, necessitado, negligente, 

neguinho, nerd, nojento, obeso, obsceno e obsoleto. 

O agressor pode adotar as seguintes condutas, consoante Marie-France Hirigoyen: 
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Zombar de suas convicções, de suas escolhas políticas, de seus gostos; não lhe dirigir 

a palavra; ridicularizá-lo publicamente; denegri-lo diante dos outros; privá-lo de toda 

a possibilidade de expressar-se; debochar de seus pontos fracos, fazer alusões 

desabonadoras a seu respeito, sem nunca explicitá-las, pôr em dúvida sua capacidade 

de avaliação e de decisão (HIRIGOYEN, 2006, p. 122). 

 

O agressor pode conseguir a obediência do assediado, mas também a dos demais colegas 

de trabalho que temem ser novos alvos. Esse clima de terror, ao se instalar em um ambiente de 

trabalho, neutraliza as reações contrárias as atitudes hostis e leva aqueles que temem ser vítimas 

a atuar como cúmplices do agressor ao não denunciar tamanho desrespeito ao trabalhador 

(BARROS, 2006, p. 893). 

Vários são os métodos utilizados pelo assediador para alcançar seu objetivo, Alice 

Monteiro de Barros divide em três tipos de técnicas: as de relacionamento, as de isolamento e 

as de ataque. A primeira delas, as técnicas de relacionamento, consiste em não haver uma 

comunicação direta com a vítima. A segunda consiste em isolar a vítima, no ambiente de 

trabalho, deixando-a em um canto afastado ou sem atividades. A terceira técnica é a de ataque, 

na qual se desqualifica, desacredita a vítima questionando seu desempenho profissional a fim 

de fazer que ele e os outros acreditem que o assediado não possui competência para o trabalho 

(BARROS, 2006, p. 887). 

Cada pessoa pode reagir de modo diverso diante do assédio moral, sendo mais comum 

o desencadeamento de danos emocionais e doenças psicossomáticas, “como alterações do sono, 

distúrbios alimentares, diminuição da libido aumento da pressão arterial, desânimo, 

insegurança, entre outros, podendo acarretar quadros de pânico e de depressão. Em casos 

extremos, tais quadros mórbidos podem levar à morte ou ao suicídio” (CAIXETA, 2002, p. 60-

70). 

Os sintomas apresentados pelas vítimas do assédio  moral podem variar  de acordo com 

o sexo da vítima, como demonstra uma pesquisa realizada pela médica Margarida  Barreto, em 

2000, por meio da qual se pode perceber que crises de choro, tremores, sentimento de 

inutilidade, falta de apetite, distúrbios digestivos e diminuição da libido, atingem mais as 

mulheres e o sentimento de vingança, aumento da pressão arterial, ideia de suicídio, alcoolismo 

e tentativas de suicídio incidem com mais frequência os indivíduos do sexo masculino. Ambos 

costumam apresentar dores de cabeça, insônia ou sonolência excessiva, depressão e dores 

generalizadas (BARRETO, 2000). 

Os efeitos de práticas abusivas e do acosso psíquico não se restringem ao trabalhador, 

trazendo prejuízos econômicos também para as empresas e para a sociedade como um todo. 
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1.1 O ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL 

 

 

Os procedimentos perversos de um indivíduo podem ser utilizados deliberadamente pela 

empresa, objetivando através do temor conquistar melhores resultados e, assim, aumentar ainda 

mais a produtividade e o lucro. Não obstante, podem instaurar mecanismos de gestão que 

produzam este mesmo efeito sob os colaboradores. 

Em que pese esta prática ocorrer nos dias atuais, há tempos isto acontece no Brasil e no 

mundo. Apenas a partir do estudo do fenômeno que se pode compreendê-lo e buscar soluções 

para seu combate e, quem sabe, sua erradicação. 

No início do século XX, Frederick Taylor desenvolveu um método de trabalho, 

denominado “taylorismo”. Este método primava pela diminuição da "vadiagem dos operários”, 

quando que a produção estava em declínio (DEJOURS, 1992, p. 14). 

Para alcançar o aumento da produção o empregado deveria ser submetido a uma 

cadência, ao ritmo de produção, juntamente com o fracionamento do processo produtivo, de 

modo que cada funcionário realizasse um movimento de forma repetida, sem conhecimento do 

processo produtivo como um todo.  

O trabalho taylorizado anulou a atividade intelectual do trabalhador, equiparando-o a 

uma máquina, produzindo um sentimento de inutilidade e, assim, suscitando diversos prejuízos 

à saúde mental do operário (DEJOURS, 1992, p. 19). 

Fazia parte deste processo a cronometragem dos movimentos e a premiação por 

produtividade, fomentando a ansiedade do operário para manter o ritmo de produção. Quando 

o corpo e a mente começassem a dar sinais de esgotamento, forças advinham da promessa de 

premiação e quanto mais se trabalhasse, mais perto do prêmio estaria. Esta tática garantia o 

sucesso da produção. 

Não foi apenas o método de Taylor que instituiu técnicas assoladoras de trabalho. Ao 

longo dos anos este sistema foi sendo adaptado à nova realidade que se vivia, sem perder sua 

essência. Por sua vez, o método fordista, criado por Henry Ford, consistiu em uma gestão de 

mesmo objetivo: gerar ansiedade para produtividade. 

Henry Ford adequou o trabalho taylorizado às novas necessidades. Condicionou o 

trabalhador a operar no ritmo da máquina, de modo muito mais acelerado do que o já 

considerado degradante (ARAÚJO, 2006). O fordismo institui algumas leis que ampararam o 

seu método, como sintetizou ARAÚJO (2006): 
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As leis que ampararam seu método, inseridas na ‘teoria da eficiência’ ou ‘princípios 

econômicos do fordismo’, eram as seguintes: a) intensificação, b) produtividade e c) 

economicidade.  A intensificação consistia em reduzir o tempo da produção, com a 

utilização rápida dos componentes e matérias primas e imediata disponibilização da 

mercadoria para compra. A produtividade se traduzia na otimização da capacidade 

produtiva de cada trabalhador, ou seja, principalmente acelerar o trabalho com a 

imposição do ritmo pela esteira. E a economicidade visava reduzir o volume da 

matéria em curso, com a oferta e venda da mercadoria antes do pagamento dos salários 

e das matérias-primas. 

 

Houve, então, a inserção do operário no campo do consumo de produtos elaborados por 

ele mesmo, incentivando o consumo não consciente, exagerado e sem limites, passando a 

sustentar o próprio sistema das grandes empresas. 

Nos anos 70, ocorreu uma crise em virtude da superprodução, acarretando 

transformações no modo de produção, de modo a estabelecer uma reestruturação produtiva, 

com acumulação flexível do capital (ALVES, 2000, p. 23). 

Neste período, foram várias as tentativas de criação de um novo modelo de produção, 

adequados à nova realidade. O que mais se destacou foi o modelo conhecido como Toyota, 

originário do Japão, que conseguiu adaptar-se à economia em crise. Em síntese, produzia-se de 

acordo com a necessidade de consumo: fabricava-se pela linha de montagem para depois 

considerar o mercado, com estoque reduzido e zero desperdício (ALVES, 2000, p. 22). 

O toyotismo traz a ideia de fabrica mínima e conceitos como o just in time (produção 

no momento exato) e o TQC (controle total de qualidade). O modelo implanta, também, 

protocolos organizacionais "destinados a realizar uma nova captura da subjetividade operária 

pela lógica do capital” (ALVES, 2000, p. 30). 

Ressalte-se que não há uma ruptura total do toyotismo com o modelo taylorismo-

fordismo, e sim um aprimoramento. Alves faz referência à continuidade-descontinuidade do 

toyotismo para com o fordismo, pois ao "assumir valor universal, o toyotismo passou a mesclar-

se, em maior ou menor proporção, a suas objetivações nacionais (ou setoriais), com outras vias 

de racionalização do trabalho, capazes de dar maior eficácia à lógica da flexibilidade” (ALVES, 

2000, p. 32). 

A grande inovação do toyotismo para o controle da classe operária, foi a implantação 

de técnicas de engajamento, eram levadas em consideração as sugestões dos funcionários para 

aumento da produtividade, dando a eles a oportunidade de participar da empresa e ter 

conhecimento do processo produtivo (ALVES, 2000, p. 35). Houve também a fiscalização do 

trabalho pelos próprios operários. Aquele que não se mostrasse profícuo era denunciado pelo 

colega (ALVES, 2000, p. 50-60).  
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Os objetivos dos variados modelos de organização do trabalho, ou integração destes, 

têm um único objetivo: a acumulação de capital. Os modelos organizacionais não se 

restringiram ao espaço físico da fábrica, embora esse tenha sido o primeiro laboratório das 

práticas organizacionais, ao contrário, encontram-se difundidos e adaptados em todas as 

atividades laborais, cada qual de acordo com suas especificidades. 

O modelo de produção atual compila elementos de todos estes métodos: controle, ritmo, 

obediência, entrega do corpo e mente; suscitando níveis de estresse e desgaste mental 

profundos, disseminando o assédio dentro do ambiente laboral de forma epidêmica por todo o 

mundo.  

 

A nova economia provoca um grau imenso de competitividade e de insegurança na 

empresa. Outrossim, pela uniformidade que demanda, gera uma intolerância com a 

diferença, com aquele que se afasta do padrão esperado pela empresa, que discorda, 

contesta, denuncia, pois é do novo estado de coisas a submissão e a obediência. De 

outro lado, há um acúmulo de atribuições, de novas tarefas, a um mesmo empregado, 

de quem se espera uma polivalência; fonte de economia de custos, vez que evita a 

contratação de outros obreiros para cumprirem a atividade por ele desenvolvida 

(MENEZES, 2003, p. 293). 

 

Atualmente, diversos setores se valem da combinação das gestões analisadas – da 

pressão; da regulação do tempo para desempenhar o serviço, intervalo e uso do sanitário; da 

fiscalização; da motivação da ansiedade para aumentar a produtividade; da criação de metas 

inatingíveis –, envolvendo cada vez mais o trabalhador e responsabilizando-o por parte do 

processo produtivo (MENEZES, 2003, p. 293). 

 

(...) o ritmo cada vez mais acelerado do trabalho apenas aumentou a impaciência dos 

trabalhadores, resultando um nível de stress sem precedentes. Em situações no 

escritório, os empregados administrativos ou de serviços acostumaram a interfacear 

com os computadores e a acessar informação à velocidade da luz. Em contraste, 

formas mais lentas de interação humana tornam-se cada vez mais intoleráveis como 

também uma fonte de stress crescente (CATALDI, 2002, p. 28). 

 

 

Significa dizer que, aquele que não se adequar ao modelo de produção, estará fora do 

mercado de trabalho. Sem contar com a ridicularização que pode advir dos colegas de trabalho, 

a ira daqueles que realizaram trabalhos em conjunto e não auferiram os benefícios 

proporcionados por conta daquele tido como diferente ou, até mesmo, frágil. A empresa, muitas 

vezes, acaba por incentivar o assédio moral tradicional (horizontal ou vertical). 

Atualmente, o assédio moral organizacional é estudado com afinco pelos especialistas 

da área de Gestão de Pessoas, Psicologia e também do Direito, o que faz com que o fenômeno 
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não seja realizado de maneira velada dentro das instituições. Adriana Reis de Araújo define 

assédio moral organizacional como: 

 

(...) o conjunto de condutas abusivas, de qualquer natureza, exercido de forma 

sistemática durante certo tempo, em decorrência de uma relação de trabalho, que 

resulte em vexame, humilhação ou constrangimento de um ou mais vítimas com a 

finalidade de se obter o engajamento subjetivo de todo o grupo às políticas e metas da 

administração, por meio da ofensa a seus direitos fundamentais, podendo resultar em 

danos morais, físicos e psíquicos (ARAÚJO, 2012, p. 76). 

 

No mesmo sentido, tem-se o ensinamento de POHLMANN (2014, p. 76): 

 

(...) um processo de internalização de ideologia aplicada à organização do trabalho 

que legitima o uso recorrente da violência em face dos trabalhadores com finalidade 

gerencial de aumento da produção, violando direitos fundamentais e com 

potencialidade de resultar em danos perceptíveis e imperceptíveis ao trabalhar e à 

coletividade. 

 

Quanto mais se descobre e se dissemina sobre o estudo do assédio moral de modo geral, 

mais acessível se torna sua compreensão e identificação dentro do ambiente laboral, 

possibilitando a adoção de medidas preventivas contra estes episódios. Sendo assim, passa-se 

a análise dos aspectos jurídicos do assédio moral.  

 

 

1.2 ASPECTOS JURÍDICOS DO ASSÉDIO MORAL 

 

 

 É um direito do empregador dar ordens aos seus funcionários, podendo até mesmo 

adverti-los em caso de descumprimento destas. Todavia, não tem o patrão – ou qualquer outra 

pessoa – o direito de ofender a honra, a boa fama, a integridade psíquica ou física do colaborador 

(GIGLIO, 2000, p. 422). 

Isto porque, no Brasil, o fundamento de sua Constituição Federal consiste na dignidade 

da pessoa humana, ou seja, toda pessoa, pela sua qualidade de ser humano, deve ter sua 

dignidade respeitada, caso contrário, estar-se-á violando a Magna Carta. 

 

A dignidade da pessoa humana, na sua concepção contemporânea, tem origem 

religiosa, bíblica: o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Com o Iluminismo 

e a centralidade do homem, ela migra para a filosofia, tendo por fundamento a razão, 

a capacidade de valoração moral e autodeterminação do indivíduo. Ao longo do século 

XX, ela se torna um objetivo político, um fim a ser buscado pelo Estado e pela 
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sociedade. Após a 2ª Guerra Mundial, a ideia de dignidade da pessoa humana migra 

paulatinamente para o mundo jurídico, em razão de dois movimentos. O primeiro foi 

o surgimento de uma cultura pós-positivista, que reaproximou o Direito da filosofia 

moral e da filosofia política, atenuando a separação radical imposta pelo positivismo 

normativista. O segundo consistiu na inclusão da dignidade da pessoa humana em 

diferentes documentos internacionais e Constituições de Estados democráticos. 

Convertida em um conceito jurídico, a dificuldade presente está em dar a ela um 

conteúdo mínimo, que a torne uma categoria operacional útil, tanto na prática 

doméstica de cada país quanto no discurso transnacional (BARROSO, 2010). 

 

Não se pode definir de modo preciso o que é a dignidade humana, entretanto, é de fácil 

cognição uma conduta que demonstra seu desrespeito. A dignidade foi assentida formalmente 

através da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e aos poucos se materializando. 

O ideal seria que se fizesse entender na prática que “o indivíduo possui uma dignidade absoluta 

e irredutível que tem de ser defendida da sociedade ou do Estado; a autonomia do indivíduo 

exige que a sociedade esteja organizada de forma não hierárquica, como soma de indivíduos 

livres” (SANTOS, 1997, p. 11-32).  

Por este motivo, antes mesmo de se falar em direito do trabalhador, previsto no Brasil a 

partir da criação das Consolidação das Leis do Trabalho (1943), é preciso respeitar os direitos 

fundamentais conjecturados na Constituição Federal, não apenas pela qualidade que lhes 

convém de trabalhadores, mas também, pela condição humana. 

 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos:  

(...) 

III – a dignidade da pessoa humana. 

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

(...) 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem. 

(...) 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. 

 

Consoante a ordem constitucional, o principal dever do empregador constitui em zelar 

por um ambiente de trabalho sadio e de qualidade, sendo este um direito do trabalhador (Art. 
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200, inciso VIII). Toda e qualquer norma destinada a coibir tal prática deve ser utilizada, ainda 

que de forma análoga, estendendo proteção do trabalhador. 

Não há no plano nacional alguma lei que tutele o trabalhador de modo a definir do que 

se trata exatamente do assédio moral. Apenas o Estado de São Paulo instituiu a Lei 12.250/2006 

que o define, apenas no âmbito estadual o assédio moral dentro da administração pública 

apenas. 

 

Art. 2º - Considera-se assédio moral para os fins da presente lei, toda ação, gesto ou 

palavra, praticada de forma repetitiva por agente, servidor, empregado, ou qualquer 

pessoa que, abusando da autoridade que lhe confere suas funções, tenha por objetivo 

ou efeito atingir a autoestima e a autodeterminação do servidor, com danos ao 

ambiente de trabalho, ao serviço prestado ao público e ao próprio usuário, bem como 

à evolução, à carreira e à estabilidade funcionais do servidor, especialmente: 

I - determinando o cumprimento de atribuições estranhas ou de atividades 

incompatíveis com o cargo que ocupa, ou em condições e prazos inexequíveis; 

II - designando para o exercício de funções triviais o exercente de funções técnicas, 

especializadas, ou aquelas para as quais, de qualquer forma, exijam treinamento e 

conhecimento específicos; 

III - apropriando-se do crédito de ideias, propostas, projetos ou de qualquer trabalho 

de outrem. 

Parágrafo único - Considera-se também assédio moral as ações, gestos e palavras que 

impliquem: 

1 - em desprezo, ignorância ou humilhação ao servidor, que o isolem de contatos com 

seus superiores hierárquicos e com outros servidores, sujeitando-o a receber 

informações, atribuições, tarefas e outras atividades somente através de terceiros; 

2 - na sonegação de informações que sejam necessárias ao desempenho de suas 

funções ou úteis a sua vida funcional; 

3 - na divulgação de rumores e comentários maliciosos, bem como na prática de 

críticas reiteradas ou de subestimação de esforços, que atinjam a dignidade do 

servidor; 

4 - na exposição do servidor a efeitos físicos ou mentais adversos, em prejuízo de seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

A referida lei impõe, dentro do âmbito da administração pública do Estado de São Paulo 

algumas punições para os agentes do assédio moral. Contudo, não há outra alternativa, no plano 

nacional, que não seja a indenização da vítima por danos morais e/ou materiais, praticados pelo 

agressor e/ou pela organização, conforme disposições do Código Civil:  

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito.  

Art. 187. 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. 

(...)  

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

(...)  

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

(...) 
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III – o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos, no 

exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 

  

A Consolidação das Leis do Trabalho prevê a rescisão unilateral do contrato por parte 

do funcionário quando: 

 

Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida 

indenização quando: 

a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários 

aos bons costumes, ou alheios ao contrato; 

b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor 

excessivo; 

c) correr perigo manifesto de mal considerável; 

d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato; 

e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua 

família, ato lesivo da honra e boa fama; 

f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de 

legítima defesa, própria ou de outrem. (grifo nosso) 
 

O referido Decreto-lei prevê também que o empregador poderá rescindir o contrato com 

o funcionário, por justa causa nas seguintes hipóteses que englobam o assédio moral: 

 

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo 

empregador: 

(...) 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 

(...) 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou 

ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou 

de outrem; 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 

empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou 

de outrem; 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego, ao tratar sobre os funcionários do setor de 

telemarketing, editou o anexo II da Norma Regulamentadora nº 17: 

 

5.13. É vedada a utilização de métodos que causem assédio moral, medo ou 

constrangimento, tais como: a) estímulo abusivo à competição entre trabalhadores ou 

grupos/equipes de trabalho; b) exigência de que os trabalhadores usem, de forma 

permanente ou temporária, adereços, acessórios, fantasias e vestimentas com o 

objetivo de punição, promoção e propaganda; c) exposição pública das avaliações de 

desempenho dos operadores.  

 

A jurisprudência pátria há tempos considera a existência do assédio moral – puro e 

organizacional – decidindo pela indenização aos empregados em razão do dano moral sofrido. 

Segue duas ementas de decisões dos tribunais brasileiros, à título ilustrativo: 
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Assédio moral. Degradação do ambiente de trabalho. Indenização por danos morais. 

Cabimento. O estímulo para o aumento da produtividade deve advir de um 

ambiente de trabalho saudável, que cause uma satisfação natural ao empregado 

no exercício de sua atividade profissional, e não por meio de condutas agressivas 

e abusivas exercidas pela reclamada e direcionadas de forma reiterada ao 

reclamante para o alcance das metas estipuladas, mediante sua exposição a 

situações vexatórias e constrangedoras no ambiente de trabalho, onde o aumento 

da produtividade era estimulado mediante técnicas punitivas e que sempre 

enfatizavam uma incapacidade ou inutilidade artificiosa para a realização das 

atividades de vendas, perante todos os demais colegas de trabalho envolvidos no 

mesmo setor. A conduta institucionalizada pela empresa nesse sentido promove a 

degradação do ambiente de trabalho, o aviltamento da dignidade do trabalhador e do 

valor social do trabalho, sendo cabível a reparação indenizável decorrente do assédio 

moral sofrido pela vítima (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. RO 2346-

27.2011.5.03.0131. Rel. Des. Sebastião Geraldo de Oliveira. j. 12.12.2012). (grifo 

nosso) 

 

Recurso de revista. Assédio moral. Restrição à liberdade individual do trabalhador de 

satisfazer suas necessidades fisiológicas. Imposição de prévia autorização para o uso 

do sanitário. Controle do número de idas e do tempo de permanência. Configuração 

de dano moral. Indenização. Arts. 5º, V e X, da Constituição Federal e 186 do Código 

Civil. 1. A Constituição Federal, no art. 1º, ao erigir os fundamentos da República 

Federativa do Brasil, identifica, no mesmo inciso, os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa, a evidenciar que não são valores incompatíveis, mas, ao contrário, 

plenamente conciliáveis, os quais devem ser compreendidos em conjunto com o 

terceiro fundamento contemplado em nossa Carta Magna, que é a dignidade da pessoa 

humana. Melhor traduzida pelo tratamento respeitoso e condigno entre os indivíduos 

da sociedade, em especial, no âmbito das relações de trabalho. 2. No caso concreto, 

o quadro fático evidencia que a reclamada, ao impor à reclamante restrições ao 

uso do banheiro, como prévia autorização, controle do número de idas e do 

tempo de permanência, sob pena de prejudicar a produção da empresa, 

exorbitou os limites de seu poder diretivo e disciplinar, em evidente situação 

antijurídica de abuso de direito. Tal procedimento cerceia a liberdade individual 

do trabalhador de satisfazer suas necessidades fisiológicas, além de expô-lo à 

constante situação vexatória e humilhante, que, ao fim, acaba por comprometer 

o próprio resultado empresarial almejado, configurando dano moral passível de 

ressarcimento. 3. Configurada, pois, a prática de conduta antijurídica por parte 

do empregador, caracterizadora de dano a direitos da personalidade da 

empregada da vítima, a condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais observa a diretriz dos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal e dos 

arts. 927, caput, e 944, caput, do Código Civil, em atenção do tripé em que se esteia a 

teoria do valor do desestímulo (punir, compensar e prevenir) e ao princípio do 

arbitramento equitativo (...). (Tribunal Superior do Trabalho. Primeira Turma. RR. 

51300-65.2007.5.20.0004. Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa. j. 10.02.2012). (grifo 

nosso) 

 

Recurso de Revista. Dano Moral. Insultos. Ofensor empregado de empregador 

diverso. Culpa. Omissão do empregador.  

1. Como regra, é atribuída culpa ao empregador quando seus prepostos agem 

ilicitamente e causam dano a outrem (art.932, III, do Código Civil). Sucede que as 

obrigações do empregador em relação ao empregado são diversas e não se 

limitam a assumir responsabilidade por ato de prepostos. 

2. Incorre em culpa, por omissão, o empregador que, não obstante conhecedor 

das ofensas morais de que era vítima a empregada, não adota qualquer 

providência para protegê-la. Responsabilidade civil que ainda mais sobressai 

quando se tem em conta cuidar-se de grave ofensa moral irrogada por 

encarregado de empresa componente do mesmo grupo econômico da 

empregadora da Reclamante (...). (Tribunal Superior do Trabalho. Quarta Turma. 

RR: 3983720105020382. Rel. Min. João Oreste Dalazen. j. 16.03.2016). (grifo nosso) 
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Percebe-se, ao fazer a leitura das decisões acima, que não há justificativa para que o 

princípio da livre iniciativa e o direito do poder diretivo do empregador se sobreponham ao 

fundamento constitucional, que é a dignidade da pessoa humana.  

 

A tutela da dignidade moral do trabalhador se manifesta em face dos atos relativos 

aos poderes de organização e de controle da empresa de modo a instrumentalizar a 

subordinação nos limites do cumprimento da prestação, impedindo que os atos 

empresariais possam entrar em conflito com os direitos personalíssimos e com a esfera 

moral do trabalhador (CAIXETA, 2001, p. 60-70). 

 

Por mais que não haja norma federal sobre o tema até o presente momento, as vítimas 

não se encontram desamparadas. Não é aceitável pela doutrina, nem pela jurisprudência, que o 

contrato de trabalho tenha valor maior do que o próprio trabalhador, violando seus direitos 

fundamentais. É imprescindível a preservação da sua personalidade e sua dignidade 

(CAIXETA, 2001, p. 60-70). 
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2 O CLIMA ORGANIZACIONAL E O PAPEL DO GESTOR 

 

 

O clima organizacional é um componente essencial do processo de socialização do 

conhecimento e cultura de uma empresa (ESTRADA, 2009). É o resultado da interação entre 

as características dos colaboradores, clientes, fornecedores, bem como o grau de satisfação com 

o contexto que as cerca (BERGAMINI, 1997, p. 98).  

Os fatores de um sistema organizacional produzem um clima determinado em razão da 

percepção de seus membros. O clima induz os indivíduos a adotar certos comportamentos, que 

refletem nas atividades de organização, em seu sentimento em relação à empresa (importância, 

utilidade, pertencimento), na qualidade dos serviços que prestam, assim como a eficiência e 

eficácia no desempenho geral da empresa e causando impacto social (ESTRADA, 2009). 

O clima pode ser positivo ou negativo. O primeiro favorece o cumprimento dos 

objetivos da instituição a partir de um sentimento de pertencimento. Já o segundo pressupõe 

falta de entrosamento, de identificação com objetivos e metas, ocasionando a degradação do 

ambiente de trabalho e, consequentemente, baixando rendimento dos funcionários.  

Quando um ou mais fatores do clima negativo se mantém operante(s), as consequências 

que poderiam ser revertidas em curto prazo, tornam-se estáveis, como, por exemplo, o 

esgotamento e até mesmo depressão.  

Para se estabelecer um clima positivo dentro do ambiente laboral, é preciso, 

primeiramente, identificar os fatores que podem exercer influências negativas sobre os 

membros organização, suas consequências desfavoráveis e a redução ou eliminação destas, 

evitando problemas jurídicos, econômicos, sociais, entre outros. Neste sentido, faz-se mister a 

consideração plena dos indivíduos, seu bem-estar psicológico, ausência de sobrecargas, e 

aproveitamento do tempo livre e a eliminação dos agentes agressores dentro da organização 

(ESTRADA, 2009).  

 

Um bom clima gera abertura, possibilidade de feedback e liberdade de conversar com 

o chefe e com os colegas, alertando-os sobre determinados assuntos. Num bom clima 

as pessoas se apoiam e têm liberdade de falar com o chefe sobre os problemas. O mau 

clima pode prejudicar, pois gera isolamento, falta de abertura e feedbacks agressivos 

(MARTININGO FILHO; SIQUEIRA, 2008). 

 

As pessoas requerem atenção e acompanhamento, dado que enfrentam eventualidades 

internas e externas e estão sujeitas a problemas pessoais, familiares, financeiros, de saúde, etc. 
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Os problemas pessoais podem afetar o comportamento de trabalho dos funcionários. Alguns 

conseguem administrá-los sozinhos, outras não (VIEIRA; VIEIRA, 2004). 

É de interesse da organização motivar e proporcionar assistência aos funcionários nestas 

situações, tratando-os com dignidade, permitindo a expressão de suas opiniões e fazendo com 

que se sintam úteis e valorizados. Assim, o trabalho pode, de fato, adquirir importância na vida 

de cada trabalhador e não apenas ser o modo de auferir renda, propiciando a própria 

sobrevivência e de sua família. “Transformar o homem numa simples ferramenta de execução, 

é aliená-lo, é deixa-lo sem vontade e doente” (SCANFONE; TEODÓSIO, 2004).  

A pessoa, normalmente, passa boa parte da sua vida dentro da empresa, convivendo 

mais com os colegas do que com os próprios familiares. Atualmente, a frase “os problemas 

pessoais ficam da porta para fora” já não possui cabimento, vez que não há como uma pessoa 

ser só funcionário ou só pai de família, por exemplo. A pessoa é uma só e, muitas vezes, os 

problemas oriundos do ambiente de trabalho interferem nas relações pessoais e vice-versa. 

Um clima organizacional apropriado, associado à cultura coletiva, facilita a formação 

de compromissos que vão além dos interesses pessoais, motivando os funcionários de maneira 

positiva, fazendo com que trabalhem satisfeitos, resultando em benefício para empresa de modo 

amplo (ESTRADA, 2009). 

 

Para a manutenção do bom clima organizacional, é de suma importância a maneira 

como as organizações administram os conflitos internos, pois, na maioria das vezes, 

os conflitos entre colegas são difíceis de serem resolvidos pelas empresas, que se 

mostram inábeis para tal. O descontentamento e a frustação com a situação no trabalho 

e com o clima organizacional podem ser gerados pela falta de controle sobre o próprio 

trabalho, falta de objetivos claros e pela forma de encarar o conflito e a ambiguidade. 

O alto grau de ambiguidade, demandas incompatíveis ou expectativas exageradas 

sobre papéis, tarefas e responsabilidades, podem gerar frustrações no grupo de 

trabalho, especialmente se estiverem relacionados a direitos, obrigações, privilégios e 

cargos. Segundo Einarsen, Raknes e Matthieses, essas situações podem agir como 

precursoras do conflitos, relações de trabalho empobrecidas e clima organizacional 

caracterizado pela falta de confiança e tensão interpessoal, além de representar alto 

risco para o surgimento do assédio moral no ambiente de trabalho (MARTININGO 

FILHO; SIQUEIRA, 2008). 

 

Por vezes, as empresas só interferem quando a vítima alcança os limites do esgotamento 

e passa a demonstrar a agressão e pressão suportada, por meio do choro ou experimentando 

crises de ansiedade em público (HIRIGOYEN, 2002, p. 67). 
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Como se pôde vislumbrar na leitura sobre o assédio moral, resta claro que o mesmo 

contribui para o baixo rendimentos das vítimas, interferindo negativamente no clima da 

instituição. Por este motivo, o combate ao assédio moral nas organizações precisa ser uma 

preocupação dos gestores, empregadores e funcionários, já que o sucesso de um clima 

organizacional é responsabilidade fundamental da instituição.  

A gestão de pessoas é o conjunto integrado de atividades de especialistas, que 

contribuem para a obtenção de um clima positivo. Os gestores, então, têm a tarefa de agregar, 

aplicar, recompensar, desenvolver, controlar, manter e monitorar pessoas, no sentido de 

proporcionar competências e competitividade à organização (CHIAVENATO, 2008, p. 9).  

 

A gestão de pessoas é um conceito a ser aprendido nas organizações. A nova 

aprendizagem indica um caminho a ser trilhado pela administração de recursos 

humanos e por gestores para construção de uma visão ampliada de “competência” 

aplicada ao desenvolvimento do potencial do Ser Humano, envolvendo as suas 

capacidades de pensar, sentir e agir; a introdução dos conceitos de convivencialidade; 

a comunicação autêntica; a inteligência social, e o alinhamento entre conhecimento e 

sabedoria (MACARENCO, 2006). 

 

Ao mesmo tempo em que a gestão de pessoas trata de sinergia da equipe, desenvolve 

também programas de acordo com as metas individuais. O grande desafio desta área está em 

manter um equilíbrio entre as partes envolvidas nesta relação (organização, colaboradores e 

mercado).  

Neste sentido, CHIAVENATO (2008, p. 10) ensina que as pessoas, ao invés de serem 

padronizadas, inertes, tratadas como patrimônios físicos da instituição onde exercem seu labor, 

merecem ser tidas como parceiros desta. Significa dizer que os indivíduos podem ser 

fornecedores de conhecimentos e habilidades indispensáveis ao bom funcionamento do 

processo de produção e, sobretudo, proporcionar novas perspectivas para a organização. 

“É uma nova visão das pessoas não mais como um recurso organizacional, um objeto 

servil, mas fundamentalmente como um sujeito ativo e provocador de decisões, empreendedor 

das ações e criador da inovação dentro das organizações” (VIEIRA; VIEIRA, 2004).  

Dependendo de como as pessoas são tratadas, elas podem aumentar ou diminuir as 

forças de uma organização, podendo ser a tanto fonte de sucesso, como a fonte de problemas.  

 

O gerenciamento de pessoas está inserido nesse contexto e a urgência em ampliar 

novos horizontes torna-se inadiável. Essa ampliação de horizontes passa pela 

reafirmação de algumas conotações sobre o que consiste a especificidade da espécie 

humana e principalmente, por uma contribuição mais ampla da ciência da 

comunicação: considerar a realidade humana e o homem como ser vivo, 

consciente e sociável. (MACARENCO, 2006) (grifo nosso) 
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O papel do gestor é essencial, vez que envolve uma série de políticas necessárias para 

administrar o trabalho das pessoas, agregar talentos, integrar, orientar, em um ambiente de 

cultura participativa, acolhedora e empreendedora, modelar o trabalho, tornando-se 

significativo, agradável e motivador, recompensando os indivíduos pelo desempenho e alcance 

de resultados (CHIAVENATO, 2008, p. 15).  

 

As causas para a dificuldade do gestor de lidar com novos paradigmas devem estar 

fundamentadas nos princípios clássicos de gerenciamento e nos seus ensinamentos 

sobre a racionalização do trabalho. Sobre o acesso aos novos conhecimentos e sobre 

os aspectos contemporâneos da administração sabe-se que eles encontram-se 

fartamente disponíveis, mas um novo aspecto passa a ser alvo de reflexão: a 

necessidade de uma mudança interna do indivíduo. Para alterar a conduta e 

aprender a fazer uso desses conhecimentos, mas com muito mais sabedoria, é preciso 

alinhar razão e emoção. (MACARENCO, 2006) (grifo nosso) 

 

O gestor é uma ponte e não um muro, que vem para agregar mecanismos que hajam em 

benefício de todos. Uma ponte entre os problemas de seus subordinados e as possíveis soluções. 

Para isto acontecer, é imprescindível haver respeito mútuo entre o gestor e os demais 

colaboradores.  

ALBRECHT (2006) sugere colocações que estimulam a elaboração de princípios que 

podem orientar as ações de gestores: 

 

1 – Atitudes assertivas e decentes devem ser entendidas “não como vantagens” para 

o perfil do gestor, mas para a divulgação da decência humana, de quem pode dar 

exemplo e orientar a convivência; 

2 – Ao lidar com o “outro” buscar pontos comuns com ele para deixar de reagir em 

particular; 

3 – Aceitação da pessoa que se está em contato para que ela também se sinta disposta 

a aceitar o contato. Muitas vezes, socialmente, usam-se “mascarás” para evitar 

rejeição do que se pensa ou quem é. Observa-se que o que faz com que alguém tenha 

estima e respeito pelo outro é a personalidade e suas realizações dele; 

4 – convivência com as decepções, não há como exigir demais dos outros ou exagerar 

nas expectativas em relação ao outro. 

5 – prática da conciliação mesmo quando a vitória for certa; 

6 – submissão “às regras do jogo”, impostas pelo outro ou pelo contexto pode não ter 

valor construtivo, pois revela acomodação; 

7 – autoconfiança para não se assustar pelas dificuldades, para lidar com próprios 

pontos fracos e qualidades, para exercitar a auto-avaliação e promover o 

autodesenvolvimento; 

8 – aprendizagem sobre si mesmo e, por consequência, sobre o “outro”; 

9 – permissão negada à perplexidade imposta pelo “outro”; 

10 – conhecimento das pessoas não apenas para prever comportamentos, mas para 

saber lidar com elas. O conhecimento da natureza humana representa uma condição 

favorável de proteção contra as decepções, os erros, o modo de agir e até contra 

perigos; 

11 – não fixação de julgamento precipitado. O erro está em julgar-se qualificado para 

julgar sobre a qualidade de um outro ser humano; 
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12 – nenhum ser humano possui toda a verdade; 

13 – prática da inteligência para pensar antes de dizer algo, especialmente quando se 

pretende dizer algo que realmente se pensa; 

14 – tolerância com a maneira de ser do “outro”; 

15 – visão das coisas numa perspectiva correta. Sempre é preferível construir a 

destruir; 

16 – aproximação do outro, além do sentido espacial, em termos de contato pessoal. 

Cria-se a distância como um espaço livre para a privacidade. 

 

 

A questão não é tão simples quanto parece. Não se pode elencar com precisão as tarefas 

que devem, obrigatoriamente, ser realizadas pelo gestor. O melhor estilo e o que favorecerá o 

clima é aquele mais ajustado à cultura, aos propósitos e principalmente momento atual da 

organização (VIEIRA; VIEIRA, 2004). Um processo de manutenção de pessoas sofisticado e 

bem desenvolvido baseia-se na liberdade e na autonomia das pessoas, privilegiando a 

diferenciação, a diversidade, respeitando as diferenças individuais (VIEIRA; VIEIRA, 2004). 

A título ilustrativo, cabe trazer o estudo de caso da empresa Americanas.com, realizado 

por André Cardoso Santos, em 2011. A empresa B2W, que administra sites de e-commerce, 

estava com problemas quanto aos atrasos das entregas dos produtos do site Americanas.com 

aos consumidores, e foi intimada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do 

Ministério da Justiça, para prestar esclarecimento quanto às soluções a serem tomadas para 

sanar o problema, caso o contrário seria multada e suas vendas suspensas (SANTOS, 2011).  

Em seu estudo, André oferece estratégias que poderiam ser adotadas pela empresa. São 

elas: 1ª fase: estabelecer três competências genéricas da área gerencial que afetaram a empresa, 

apresentando a importância de cada uma delas; 2ª  fase: criar um programa de treinamento 

para os funcionários que atendem e respondem as reclamações dos clientes; 3ª fase) 

determinar os tipos estratégicos que a empresa utilizará para minimizar ou neutralizar a 

má notícia dos atrasos nas entregas; 4ª fase: criar um sistema de perguntas direcionadas 

ao bom desempenho da empresa, sistema de entrega, custo de frete, estratégica de estoque, 

controle logístico, planejamento de recursos de manufatura; 5ª fase) estabelecer a 

Competência Central da Americanas.com; 6ª fase: Confeccionar imagem de fluxo de processos 

ideal para a eficácia do processo produtivo da americanas.com, usando como diretriz a sua 

competência central identificada (SANTOS, 2011). 

Como dito acima, a empresa é composta por pessoas e estas pessoas são responsáveis 

diretas pelo sucesso ou insucesso da companhia. Motivo pelo qual se destacou algumas fases 

acima, que têm relação com a gestão de pessoas.  
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Consoante o autor do estudo, é imprescindível que a empresa mantenha a equipe unida 

para se alcançar os objetivos e obter crescimento contínuo. “Pessoas motivadas dão o melhor 

de si e produzem mais” (SANTOS, 2011).  

Acrescenta que parte importante do problema enfrentado pela empresa engloba o 

serviço de telemarketing, que proporciona comunicação direta com o Serviço de Atendimento 

ao Cliente (SAC). “Não basta o funcionário saber ouvir, tratar o cliente bem, mas também 

solucionar o que o mesmo buscou naquela comunicação (...)” (SANTOS, 2011).  

Cabe salientar que o trabalho de telemarketing em si já é um trabalho desgastante, que 

exige da empresa um cuidado maior quanto a saúde emocional do colaborador, uma vez que os 

clientes podem estar estressados por conta do problema e acabar descontando no funcionário, 

até mesmo proferir ofensas pessoais. Não se pode dizer que isto se trata de um assédio moral, 

mas é assunto bastante discutido no Judiciário quanto à insalubridade do ambiente de trabalho. 

No decorrer do estudo, Santos chama a atenção para a participação ativa do funcionário 

dentro da empresa, como, por exemplo, a realização de reuniões para que os colaboradores 

sejam ouvidos, expondo suas sugestões de como o problema dos atrasos poderia ser solucionado 

(SANTOS, 2011). Muitas vezes a adoção sistemática de procedimentos padrões dificulta a 

resolução do problema. Uma vez que os funcionários são ouvidos, estão sendo valorizados e, 

assim, poderão trazer alternativas eficazes para a resolução das adversidades. 

Ainda, o autor aborda a relevância de uma boa comunicação entre o colaborador e o 

consumidor, seja por telefone ou por e-mail, devendo manter contato com o cliente sobre o 

produto durante todo o processo de entrega, comunicando de modo responsável sobre eventuais 

problemas e disponibilizando-se a resolvê-los o mais rápido possível (SANTOS, 2011). 

As alternativas aqui apresentadas são apenas parte do estudo, que possuem relação com 

a gestão de pessoas, para demonstrar que, muitas vezes, uma boa gestão pode salvar uma 

companhia, independente do seu ramo. 
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3 ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

O assédio moral gera um clima de inquietação, medo e fragilidade que vai além dos 

portões da empresa, contaminando a sociedade como um todo. Diante da globalização e todas 

as inovações tecnológicas que com ela advém, as pessoas se encontram pressionadas a estar 

constantemente atualizadas e dedicar seus melhores esforços ao trabalho que exercem, por 

questão de sobrevivência.  

Em algumas organizações o assédio moral pode estar institucionalizado como parte das 

práticas gerenciais, tido como método eficaz para o alcance das metas previamente 

estabelecidas. O simplesmente pelo fato de ninguém tomar uma atitude a respeito, faz como 

que o assédio seja considerado aceito dentro de uma instituição. 

“O assédio moral somente subsiste se os assediadores tiverem a aprovação, o suporte, 

ou pelo menos a permissão implícita de seus superiores para agirem dessa maneira” 

(MARTININGO FILHO; SIQUEIRA, 2008). A violência sutil vem se tornando uma regra de 

administração das questões humanas no mundo dos negócios. 

O papel de uma empresa não é apenas gerar lucros aos seus sócios. Ela precisa agir de 

maneira responsável, pensar no interesse coletivo em detrimento do interesse particular. “O 

bom funcionamento das empresas não pode ser visto unicamente pelos resultados econômicos, 

mas também por seu ambiente de trabalho” (MARTININGO FILHO; SIQUEIRA, 2008). 

A partir do século XX, aumentou-se o número de práticas socialmente responsáveis em 

virtude da influência dos Direitos Humanos, surgindo a necessidade de se discutir sobre a 

responsabilidade social das empresas, graças à função que exercem na sociedade (BORGER, 

2001). 

Agir de forma socialmente responsável significa em agir conforme a lei e a ética, 

baseando-se nas consequências geradas para a coletividade (MONTEIRO; BARTHOLO, 2008, 

p. 21-32), protegendo e melhorando a qualidade de vida da sociedade, contribuindo para o 

respeito à diversidade humana e para a promoção da redução das desigualdades, preservando 

recursos ambientais e culturais visando também às futuras gerações (SROUR, 2000, p. 271). 

Não basta somente cumprir dispositivos legais, mas ir além destes.  

 

A organização da sociedade é vista pelos economistas neoclássicos como a divisão 

em grandes áreas funcionais, cada uma delas com a sua função: a função política está 

a cargo das organizações políticas, como sindicatos e representantes dos trabalhadores 

que apoiam e defendem seus interesses; a função social compete ao governo que é 

responsável pelo bem estar geral; a função econômica compete aos negócios que são 
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responsáveis pela maximização do lucro pela manutenção de uma competição pujante. 

Esse modelo pressupõe que as questões éticas estão na esfera individual; já na 

sociedade elas se manifestam por meio das normas e padrões de conduta social 

estabelecidas, as quais se refletem num arcabouço legal e jurídico. Quando essas 

normas e padrões são violados tornando intoleráveis alguns aspectos dos negócios, 

cabe à sociedade por intermédio de suas instituições legais coagir as empresas a 

cumprir as regras e os padrões legalmente estabelecidos (BORGER, 2001). 

 

Toda empresa é responsável pelos impactos sociais que produz em seu âmbito interno e 

externo: o primeiro caracteriza-se pelo interesse quanto às condições de trabalho, qualidade de 

emprego, remunerações, higiene e saúde de seus colaboradores; o segundo consiste no interesse 

da empresa com a comunidade onde está inserida, seus clientes, fornecedores e entidades 

públicas (TOMASEVICIUS FILHO, 2003, p. 30-45). 

Archie Carrol considera que a responsabilidade social pode ser abordada de quatro 

maneiras diferentes. 1) A responsabilidade econômica, cujo objetivo é maximizar o lucro para 

os proprietários, a produção de bens e serviços a preços justos e proporcionar remuneração justa 

aos investidores. 2) A responsabilidade legal, consistindo no cumprimento de obrigações 

designadas pelas leis municipal, estadual e federal. 3) A responsabilidade ética, que se refere 

ao compromisso de fazer o que é certo, evitando dados em qualquer esfera. 4) A 

responsabilidade filantrópica, contribuindo para a qualidade de vida da comunidade, 

consistindo em doações, patrocínios, financiamentos de projetos sociais etc. (CARROL, 1979, 

p. 457-505). 

Apesar da existência do termo “responsabilidade social”, não há na doutrina 

unanimidade quanto ao seu significado, muito menos uma forma de avaliação do que seria uma 

empresa socialmente responsável.  

 

O aumento de empresas interessadas nos projetos sociais se deve à conscientização 

dos empresários de que precisam agir rápido e fazer algo pelo país, preenchendo a 

lacuna deixada pela falência do Estado em prover o bem-estar social, pois, caso 

contrário, num futuro próximo, verão seus mercados minguarem (ROCHA, 2011, p. 

80). 

 

Percebe-se que a responsabilidade social relaciona-se diretamente com o bem-estar 

social. Aqui, o termo “responsabilidade” nada tem a ver com descumprimento de um dever. 

Impõe-se à empresa deveres que seriam de competência estatal, como proporcionar existência 

digna aos cidadãos, custear a seguridade social, etc (TOMASEVICIUS FILHO, 2003, p. 30-45).  

Há sempre algo a ser feito durante este processo, principalmente por ter como base a 

ética que conduz a atitudes reflexivas. Alcançar a responsabilidade social da empresa pode 
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significar a compreensão da sua atuação social e a reflexão de como ela pode contribuir para o 

enfrentamento dos problemas da sociedade (EILBERG, 2010, p. 154-226). 

Apesar de ser um assunto delicado, não podendo se estabelecer ao certo o que a empresa 

deve fazer para agir com ética e responsabilidade social, o que se espera das instituições é que, 

a partir dela, os indivíduos (não só os trabalhadores) sejam reconhecidos como valores 

supremos, e não meros instrumentos da atividade econômica, inserindo solidariedade na 

atividade econômica.  

Contudo, não se pode exigir, em nome da responsabilidade social, o cumprimento de 

deveres para os quais a empresa não foi criada. A responsabilidade social não pode ter o condão 

de gerar obrigações não previstas pelo ordenamento jurídico para a empresa, o que dificulta 

qualquer tipo de exigência de ações éticas e socialmente conscientes.  
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4 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE CLIMA ORGANIZACIONAL NO COMBATE AO 

ASSÉDIO MORAL 

 

 

As consequências do assédio moral podem ser devastadoras e muitas vezes não há como 

a vítima perseguir um caminho de volta, restando sem rumo, com vergonha de se expor, 

acreditando que é incapaz e inútil, adoecendo aos poucos.  

Os múltiplos papéis das pessoas na sociedade – atuando como funcionário, cliente, 

contribuinte, cidadão, etc. – acabam por influenciar toda a comunidade ao seu redor. Ao mesmo 

tempo, com a queda da produção dos funcionários, devido ao estresse e a ansiedade, a 

organização acaba por perder espaço dentro do mercado, ensejando redução de custos, 

desemprego, diminuição de receita para o país, afetando o nível de renda e qualidade de vida 

da população. 

MARTININGO FILHO e SIQUEIRA (2008) acreditam que o assédio moral predispõe 

o aumento da pressão sobre os serviços sociais e também sobre a previdência social, no caso de 

as vítimas acabarem se aposentando em virtude de doença adquirida como resultado da 

violência e estresse que se experimentou no trabalho.  

 

Nessas situações, as consequências do assédio moral dizem respeito a custos médicos, 

benefícios e custos da previdência social que, dependendo do sistema de saúde 

adotado pelo país, podem ser substanciais em virtude da necessidade de longos 

tratamentos médicos e até hospitalizações. 

 

Percebe-se que a gravidade do problema é muito maior do que se pode imaginar de 

plano. Se existem formas de evitar e até mesmo prevenir a ocorrência do assédio moral dentro 

das empresas, por que não adotá-las? 

Alguns empresários acreditam que os gastos oriundos de uma reestruturação 

organizacional, treinamento da gestão, divulgação entre os colaboradores e a adoção de um 

sistema de apoio psicológico, representam desvantagem econômica para instituição.  

Utilizar a pressão como forma de aumentar a lucratividade, ou ignorar práticas violentas 

realizadas dentro do estabelecimento da empresa, é um equívoco comum que ocorre em grandes 

empresas todos os dias. A conscientização de que o empregador possui o dever de observar a 

existência de direitos fundamentais de seus empregados, dentre os quais se inclui o direito a um 

meio ambiente sadio, que dignifique a existência humana, faz-se imprescindível. 
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A falta de zelo com o bom ambiente de trabalho acarreta perda do capital decorrente de 

má execução do serviço ou, ainda, com reposição de pessoas afastadas por auxilio doença que 

motivarão custos superiores ao de um especialista em gestão. 

Não se pode dizer que o exercício da gestão que busca alcançar um clima organizacional 

positivo é algo que proporcionará resultado imediato. Trata-se de um trabalho que depende não 

só das atitudes do gestor, mas de todos os membros da instituição, de modo a criar uma cultura 

organizacional de respeito mútuo. 

Aquele empregador que não insiste na criação de um bom clima organizacional, em 

longo prazo, poderá incorrer em prejuízo considerável, visto que, principalmente em razão do 

assédio moral, aumentam as possibilidades de haver rotatividade de funcionários, de 

absenteísmo, desmotivação, falta de concentração, diminuição da produção e de sua qualidade, 

dentre tantos outros problemas que precisam (e podem) ser trabalhados pela gestão de pessoas. 

 

As empresas, por meio das áreas de gestão de pessoas, precisam tornar público o 

problema e investir pesadamente na formação de seus gestores, inserindo, cada vez 

mais, temas relacionados à gestão de pessoas em suas grades de treinamento. As 

organizações precisam se preocupar mais com os indivíduos do que com os números 

e impedir a ação de gestores perversos ou paranoicos, adotando medidas para obriga-

los a controlar seu comportamento (MARTININGO FILHO; SIQUEIRA, 2008). 

 

O clima organizacional é indispensável para o favorecimento da colaboração entre os 

funcionários, proporcionando confiança, otimismo e solidariedade, interrompendo as atitudes 

negativas que são como obstáculos para o crescimento individual e corporativo (ESTRADA, 

2009). 

A pesquisa de clima organizacional feita dentro de cada organização é eficaz para a 

obtenção de informações pessoais dos colaboradores, contribuindo para um diagnóstico preciso 

quanto à satisfação e o compromisso das pessoas para com a empresa (MELLO, 2016). 

Não obstante, é interessante definir uma cultura organizacional e adotar práticas de 

gestão claras que expressam o que a cultura privilegia, de modo a deixar a par todos os 

colaboradores da instituição, independente do cargo ou função que exerçam, vez que todos são 

iguais e devem ser respeitados. Onde as normas de comportamento e/ou de método são pouco 

claras, tudo parece permitido.  

A disseminação da informação sobre o que é e quais as possíveis consequências do 

assédio moral, por meio de palestras e cartilhas, é fundamental para que se inicie sua prevenção. 

Urritikoetxea Barrutia menciona três tipos de prevenção que devem ser adotadas pelo 

empregador, que são: 
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a) prevenção primária, compreendendo todas as medidas destinadas a eliminar as 

causas ou fatores de estresse e de violência, o que implica em alterações 

organizacionais e aceitação desses riscos como um problema empresarial ou 

organizacional e não  como  um  defeito  ou  deficiência pessoal; b) prevenção 

secundária, quando se pretende atuar sobre a gestão de risco quando esse surge, 

podendo, materializar-se pela instauração de sistemas de denúncias ou de solução de 

conflitos como pela atuação sobre o  individuo;  e  c)  prevenção  terciária,  que  se  

concretiza   pela  forma  de minorar o dano lesivo (URRUTIKOETXEA, 2008, p. 

158). 

 

 

Estas três medidas combinadas trabalham de modo a garantir a criação de uma cultura 

organizacional sólida, contribuindo para um bom clima e assim, beneficiando tanto os 

funcionários quanto os empregadores. Os colaboradores, quando ouvidos, têm muito a 

acrescentar para o crescimento do negócio. Ao contrário, quando não se tem um ambiente de 

trabalho adequado, onde se vislumbra a prática do assédio moral, os colaboradores tendem a 

manter-se calados.  

 

A vergonha explica a dificuldade que as vítimas têm de se expressar, sobretudo 

quando o assédio é individual. Confusas e humilhadas, ficam sem condições de se 

defender sozinhas, de tomar as providências corretas e até mesmo de ousar falar. 

Precisam, portanto, de interlocutores dentro da empresa desvinculados da hierarquia. 

Segundo Hirigoyen, a fim de ter certeza de que a revelação do problema não se volte 

contra a vítima e não acabe por agravar a situação é essencial que as pessoas que 

ouvirão os casos sejam obrigadas a manter sigilo e forneçam apoio aos funcionários. 

Nesse sentido, a área de gestão de pessoas pode exercer importante papel para a 

organização, como a área responsável por receber as denúncias e cuidar dos casos de 

assédio moral como intermediadora da questão. Essa área pode efetuar campanhas de 

esclarecimento sobre o fenômeno (caracterização, causas, prejuízos), utilizar formas 

de evitar seu aparecimento no ambiente de trabalho e criar caminhos para o tratamento 

dos casos identificados (MARTININGO FILHO; SIQUEIRA, 2008). 

 

Outra alternativa eficaz é o desenvolvimento de um código de ética que deve i) 

conceituar o assédio moral e elucidar, tanto aos agressores quanto às vítimas, sobre suas origens 

e suas consequências para o agredido e para a toda a coletividade; ii) abordar o princípio da 

solidariedade e do trabalho em equipe; iii) prever as possíveis punições jurídicas e/ou 

administrativas (internas) ao fenômeno do assédio moral.  

Investir efetivamente na melhoria do clima organizacional privilegia os colaboradores 

na busca do comprometimento com a instituição, evitando práticas degradantes dirigidas aos 

colegas e demais funcionários. 

 

Um clima organizacional bem trabalhado pode trazer alguns benefícios para a 

organização: retenção de talentos; diminuição do índice de doenças psicossomáticas 
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treinamentos sintonizados com os objetivos da empresa, gerando resultado; alta 

produtividade, melhoria na comunicação interna da empresa, aumento no 

comprometimento dos funcionários com a empresa (sentem-se responsáveis por ela – 

co-autores); credibilidade; integração – união; adequação do processo de 

seleção/premiação e outros (KAHALE, 2016). 

 

Se inexistirem medidas contrárias ao assédio moral – monitoramento das políticas 

adotadas pelos gestores ou punições para os assediadores –, pode haver a interpretação de 

aceitação da organização quanto à ocorrência do fenômeno (MARTININGO FILHO; 

SIQUEIRA, 2008).  

“Deve-se acreditar que as pessoas têm vontade de serem melhores. Só é necessário criar 

as condições, que elas mesmas serão os agentes da mudança” (VIEIRA; VIEIRA, 2004). A 

comunicação interna e o relacionamento interpessoal são fatores primordiais para o alcance 

desta mudança, influenciando o desenvolvimento eficaz da empresa e dos seus funcionários, 

tanto no âmbito profissional, como pessoal (MAGALHÃES FILHO, 2013, p. 115-125). 

Isto sem contar que a gestão de pessoas tem como objetivo o alcance dos ideais da 

organização, sendo um instrumento que auxilia no cumprimento de sua missão na sociedade, 

proporcionando competitividade à organização, bem como administrando e impulsionando 

mudanças, de modo a assegurar o exercício de políticas éticas e comportamentos socialmente 

aceitáveis (CLARO, 2002, p. 17). 

As relações sociais do século XXI demandam transformações, readequação de ideias e 

conceitos de trabalho, que parecem se embasar na necessidade de se vislumbrar não somente a 

eficiência da reparação dos danos econômicos sofridos pela instituição, mas, antes, a eficiência 

de mecanismos predispostos a evitar a redução da qualidade de vida dos colaboradores, 

proporcionando um ambiente de trabalho sadio, combatendo o assédio moral em suas diversas 

formas, gerando resultados positivos para toda a sociedade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O assédio moral, seja ascendente/descendente, horizontal/vertical ou organizacional, 

ameaça a sustentabilidade social, violando a dignidade da pessoa humana, causando 

consequências graves para o colaborador e para a empresa. 

O assédio moral consiste em conduta abusiva, aética, que pode advir por meio de gestos, 

palavras faladas e/ou escritas, caracterizando uma agressão de formato sutil, difícil de 

comprovar juridicamente, que gera dano à integridade física, psicológica e/ou moral do 

trabalhador.  

As ofensas ocorrem durante o exercício da função, de modo repetido e intencional, ao 

logo do tempo, podendo ocasionar diversos prejuízos ao trabalhador, como, por exemplo, baixa 

autoestima, alteração do sono, dores generalizadas, transtornos alimentares, depressão, 

alcoolismo, síndrome do pânico, aumento da pressão arterial e, em casos mais extremos, 

homicídio ou suicídio. 

O assédio moral organizacional é ainda mais preocupante, vez que não se trata de 

conduta de um indivíduo ou um grupo, mas de uma ideologia adotada pela própria organização. 

Consiste em práticas abusivas, exercidas de forma sistemática, no decorrer do tempo de 

trabalho, que resulte em vexame, humilhação, constrangimento, a fim de se obter o 

cumprimento das metas de produção, afrontando os direitos humanos. 

Por mais que o ordenamento jurídico brasileiro não preveja o assédio moral de modo 

expresso, as vítimas não se encontram desprotegidas. A Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), a Constituição Federal e o Código Civil, restam suficientes para garantir a proteção dos 

direitos humanos e, quando for o caso, a indenização das vítimas. 

Da mesma forma, não há como fiscalizar e punir as instituições que atuam de modo a 

desrespeitar a ética e a responsabilidade social, vez que não há legislação específica quanto ao 

tema. Por mais que seja de fácil compreensão o que se trata de um comportamento aético e 

irresponsável, os conceitos de ética e responsabilidade social são subjetivos, cabendo às 

organizações atuarem de maneira razoável, em prol da coletividade e do bem comum. 

O estudo e a conscientização da população quanto às práticas e as consequências do 

assédio moral oportuniza a compreensão e identificação do fenômeno dentro das empresas, 

propiciando o surgimento de uma cultura combativa, de modo a delimitar, aos poucos, o que 

seria uma conduta ética e responsável. 
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Para tanto, propõe-se através do presente estudo, a implementação de uma gestão de 

pessoas que utiliza-se da ferramenta de clima organizacional, para prevenir atitudes que, como 

o assédio moral, denigrem o ambiente de trabalho. Isto porque, o clima organizacional é o 

resultado da interação entre todos os indivíduos que participam de modo direto ou indireto da 

empresa (funcionário, empregador, cliente, fornecedor, etc.) e o contexto que os cerca. 

O clima tem, então, a função de induzir a adoção de determinados comportamentos, que 

irão refletir na organização, causando impacto social. Estes comportamentos podem ser 

positivos ou negativos, sendo imprescindível para um bom ambiente de trabalho a criação de 

uma cultura coletiva de respeito e solidariedade, considerando os indivíduos em sua plenitude, 

auferindo-lhes dignidade.  

Muitas vezes as condutas aceitas, ou não, pela empresa, não são claras, o que acaba 

gerando ainda mais problemas. Sugere-se a adesão de um código de ética interno para elencar 

objetivos, definir condutas desejadas e indesejadas e, talvez, até o estabelecimento de 

advertências e/ou punições. 

Esta administração de obstáculos internos com os colaboradores da instituição, será, 

portanto, tarefa (árdua) do gestor. Ele irá agregar e aplicar conhecimentos à cultura estabelecida 

dentro da empresa, recompensar, valorizar, desenvolver, controlar, manter e monitorar pessoas, 

de modo a melhorar o desempenho da empresa no mercado e também garantir o bem-estar dos 

colaboradores. Trabalha-se, ao mesmo tempo, a ideia de sinergia da equipe e desenvolvimento 

de metas individuais. 

O gestor precisa estar capacitado para lidar com pessoas, ouvi-las e ajuda-las, vez que 

além dos problemas que ocorrem dentro da instituição, há também a influência dos problemas 

pessoais, financeiros, emocionais, de saúde, etc. Quanto mais liberdade, autonomia e respeito, 

os funcionários têm para como o gestor, mais fácil é a comunicação entre eles e mais rápida é 

a obtenção de soluções adequadas para os problemas. 

Atualmente não se tem mais a figura do empregado apenas como mão-de-obra, mas 

como parceiro da instituição. Se o colaborador exerce sua função dentro de um ambiente 

significativo, agradável e motivador, a empresa irá refletir estas características. O clima 

organizacional, dirigido pelo gestor, cria condições para que os próprios funcionários sejam os 

agentes da mudança que se espera. 

Insta destacar que o bom clima organizacional não depende única e exclusivamente do 

gestor. É papel de todos os indivíduos da instituição a adoção de uma postura positiva, 

propagando solidariedade, respeito, colaboração, de modo a prestigiar a diversidade e a 

tolerância, combatendo o assédio moral em qualquer de suas modalidades. 
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