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ASSEDIO MORAL: "A REALIDADE VELADA" 

Resumo 

Para garantir um born desempenho profissional, e necessaria priorizar a organizac;ao 

e as condig6es de trabalho, assim como as relag6es entre trabalhadores 

condicionam em grande parte a qualidade de vida e um melhor rendimento. 0 

objetivo deste trabalho foi verificar os incidentes crfticos de assedio moral e seus 

impactos na produtividade, motivac;ao e comprometimento dos colaboradores da 

empresa Navegar Servigos Logfsticos S/A e elaborar um estudo propondo solug6es. 

A metodologia utilizada foi a observac;ao e a aplicac;ao de questionarios objetivando 

levantar algum caso de assedio moral. Analisou-se atraves de documentos da 

empresa: normas, polfticas de recursos humanos e regimento interne. Como 

principal resultado notou-se um descontentamento de alguns colaboradores e falta 

de motivac;ao, sem, no entanto, observar cases de assedio moral. As 

recomendag6es para um melhor desempenho e contentamento, tanto no campo 

profissional como na vida pessoal do colaborador e uma qualificac;ao mais adequada 

para ele proprio e principalmente para os seus dirigentes. 

Palavras-chave: Assedio Moral - Produtividade- Dignidade - Auto-estima. 
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CAPiTULO I 

1. INTRODU<;AO 

Este trabalho teve como fonte de informag6es e pesquisa estudos e relates de 

estudiosos e interessados sabre o tema, e principalmente a empresa Navegar 

Servigos Logfsticos S/A, onde foram analisados eventuais casas referentes aos 

incidentes crfticos de assedio moral dos seus lfderes e o impacto destes incidentes 

sabre a produtividade, motivagao e comprometimento dos seus colaboradores. 

1.1 Defini~ao do problema 

Quais os incidentes crfticos de assedio moral e seus impactos a produtividade, 

motivagao e comprometimento dos colaboradores da empresa Navegar Servigos 

Logfsticos S/A? 

1.2 Objetivo 

Verificar os incidentes crfticos de assedio moral e seus impactos a produtividade, 

motivagao e comprometimento dos colaboradores da empresa navegar Servigos 

Logfsticos S/A. 

1.3 Objetivos Especificos 

./ ldentificar causas de Assedio Moral, como forma de proporcionar informag6es 

aos gestores a criar cond'1g6es de motivagao aos colaboradores . 

./ Levantar os impactos do Assedio Moral sabre a produtividade, motivagao e 

comprometimento dos colaboradores . 

./ Buscar solug6es plausfveis para situagoes de assedio moral. 

1.4 Metodologia 

A metodologia utilizada foi um estudo de eventuais casas na Empresa Navegar 

Servigos Logfsticos S/A. Atraves de analise de documentos da empresa, tais como: 

Normas, Polfticas de Recursos Humanos, Regimento Interne, pode-se ter uma visao 

mais ampla da empresa e de como direciona o tratamento com seus colaboradores. 

A observagao foi utilizada, como ponto fundamental. Pais, obter depoimentos 

poderia significar expor o colaborador a uma situagao de constrangimento. 
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Foi implantado um questionario que possibilitou a apuragao da real existencia de 

casas e, atraves de estudos e relates ja realizados por estudiosos sabre o tema, 

ag6es recomendadas ao melhoramento e preferencialmente a extingao do problema. 
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Capitulo II 

1. A EMPRESA 

0 objetivo da empresa Navegar Servigos Logfsticos S/A e prestar servictos de 

operag6es logfsticas na exportagao e importagao de mercadorias. 

1.1 - Hist6rico 

Em 10 de janeiro de 1996 foram inauguradas as instalag6es da empresa Navegar 

Servigos Logfsticos S/A. E uma empresa que trabalha na prestagao de servigos 

logfsticos e portuarios, basicamente na exportagao e importagao de mercadorias. 

Em 15 de Janeiro de 2000 iniciaram-se as operag6es. E uma empresa Sociedade 

Anonima de capital fechado. 

1.2- Missao 

Oferecer solug6es na prestagao de servigos logfsticos com agilidade e qualidade. 

1.3- Visao 

Ser reconhecido pela excel€mcia dos servigos prestados no segmento de logfstica 

portuaria. 

2. VALORES 

./ ETICA 

./ SEGURANQA 

./ RESPEITO 

./ SATISFAQAO DO CLIENTE 

./ PRODUTIVIDADE E QUALIDADE 

2.1 Etica 

E um conjunto de padr6es morais que rege a conduta da equipe da empresa 

Navegar dentro e fora da sua area, abrangendo o seu relacionamento com os 

clientes, com a comunidade e com os acionistas. 
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2.2 Seguran~a 

Empenhar-se na prestagao de servigos que contemplem a adoctao de padr6es de 

seguranga em relagao aos servigos logfsticos e processes dos clientes, 

assegurando-lhes confiancta e tranquilidade. 

2.3 Respeito 

Cultivar o respeito no relacionamento diario com colaboradores, clientes, 

comunidade e meio ambiente. 

2.4 Satisfa~ao do cliente 

Entender e atender as expectativas e necessidades dos clientes com 

profissionalismo, seguran9a e agilidade, desenvolvendo uma parceria s61ida. 

2.5 Produtividade e qualidade 

A produtividade com qualidade e dever de toda a equipe Navegar. Como a 

produtividade esta vinculada a velocidade de produgao, e importante que a melhoria 

na produtividade leve em conta a preserva9ao da qualidade dos servigos. E uma das 

formas de alcangar diferenciais competitivos em relactao aos concorrentes, 

proporcionando a todas as pessoas orgulho em fazer parte da empresa Navegar. 

3. FATORES CRiTICOS PARA 0 SUCESSO NAS OPERACOES LOGiSTICAS 

./ Produtividade 

./ Qualidade 

./ Seguranga 

./ Custos baixos de servigos e productao 

./ Clientes satisfeitos 

./ Empregados satisfeitos 

./ lnvestimentos constantes 

./ Capacitactao e motivactao constantes dos recursos humanos 

./ Lucratividade 
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4. ATIVIDADES OPERACIONAIS E SERVICOS PREST ADOS 

./ Movimentagao, carga e descarga de produtos frigorificados, produtos 

florestais, fertilizantes e graneis s61idos, produtos siderurgicos, conteineres . 

./ Armazenagem destes produtos com locais apropriados para recebimento das 

cargas. 

5. CLIENTES 

Seus principais clientes sao os exportadores, importadores e armadores. Considera

se tambem como clientes aqueles que representam os interesses de seus 

respectivos clientes ou empregadores (agentes e despachantes) e todos os demais 

com quem mantem contato. 

6. ESTRUTURA FUNCIONAL I ORGANIZACIONAL 

Cabe ao Presidente a responsabilidade de conduzir as estrategias da empresa para 

o sucesso dos neg6cios, cumprindo a missao, visao e valores. 0 Presidente reporta

se ao Conselho de Administragao, que representa os interesses dos acionistas. 

A empresa Navegar possui quatro Diretorias, que se reportam ao Presidente: 

Comercial, Planejamento, Operacional e Administrativa/Financeira. E aos Diretores 

reportam-se aos Gerentes, Coordenadores e Supervisores, conforme organograma. 

7. ORGANIZACAO 

A empresa Navegar S/A possui sua matriz instalada na Rua das Flores, n.0 27, Vila 

Portuaria, em ltajaf, Santa Catarina. 

Seu atual quadro e composto por 350 colaboradores distribufdos nas diversas areas: 

Assessoria, Controladoria, Contabilidade, Fiscal, Financeiro (Contas a Pagar e 

Receber), Informatica, Recursos Humanos, Planejamento, Compras, Almoxarifado, 

Programagao e Logfstica, Serv. Gerais, Seguranga do Trabalho, Meio Ambiente, 

Manutengao, Armazem, SIF (Servigo de lnspegao Federal), Qualidade e Suporte 

Operacional. 

8. TECNOLOGIA 

./ A Navegar cede a todos os seus colaboradores o direito de uso de rede 

corporativa. 
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./ A autorizactao para disponibilizactao desses recursos e feita pelo Supervisor do 

colaborador e o uso dos mesmos, uma vez disponibilizados, deve seguir as 

normas determinadas. 

A empresa utiliza alem do Office, dais maiores sistemas mais usuais nas demais 

areas: 

./ Sisplan -sistema utilizado para programactao de navies, faturamento, pesagem 

de caminh6es (balancta), controle de calculos de pagamento de mao-de-obra 

avulsa, controles fiscais, emissao de notas e devoluct6es . 

./ Microsiga- sistema utilizado para folha de pagamento, ponte eletr6nico, contas a 

pagar e receber, controle de estoque, compras, faturamento, contabilidade, 

custos, plano de cargos, recrutamento e sele9ao de pessoal. 

9. ESPECIALIZA<;AO DO TRABALHO 

Para os cargos no nfvel de Supervisao e exigido o nfvel superior complete, 

justamente por ser urn cargo de responsabilidade e confian9a. Este lfder deve ter a 

experi€mcia necessaria para envolver os colaboradores e instiga-los a necessidade 

da busca da perfei9ao, melhoramento continuo, produtividade e, principalmente, a 

auto-realiza9ao. 

Os colaboradores em cargos administrativos, na sua maioria, possuem o ensino 

media complete ou cursam o nfvel superior e buscam atraves do estudo, 

aperfeictoamento e especializact6es, uma melhor colocactao dentro da empresa. 

Os colaboradores em cargos operacionais, na sua maioria, possuem ensino 

fundamental incomplete ou cursam o ensino media. Com a implanta9ao do Plano de 

Cargos e Salaries, houve uma motivactao entre os colaboradores, que estao 

buscando no estudo, tambem uma forma de ascensao dentro da empresa. 
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Capitulo Ill 

1. REVISAO TEORICO-EMPiRICA 

1.1 ASSEDIO MORAL 

A Violencia ou Assedio Moral e tao antigo quanto o trabalho, porem a reflexao e o 

debate sobre o tema sao recentes no Brasil, tendo ganhado fon;:a ap6s a divulgagao 

da pesquisa brasileira realizada pela Ora. Margarida Barreto, sob o tftulo "Uma 

Jornada de Humilha96es". A primeira materia sobre a pesquisa saiu na Folha de Sao 

Paulo, no dia 25 de novembro do mesmo ano, na coluna de Monica Bergamo. 

Desde entao o assunto tem tido presenga constants nos meios de comunicagao e 

discutido amplamente pela sociedade, em particular no movimento sindical e no 

ambito legislative. Em agosto de 2000 foi publicado no Brasil o livro de Marie France 

Hirygoyen "Harcelement Moral: Ia violence perverse au quotidian". 0 livro foi 

traduzido pela Editora Bertrand Brasil, com o titulo "Assedio Moral: a violencia 

perversa no cotidiano". 

As relagoes no mundo do trabalho vem mudando constantemente. A solidariedade 

perde espago para atitudes individualistas, ag6es de desprezo, provocagoes, inveja, 

perseguigoes, boataria e clima de terror nas repartig6es de trabalho. Os que tem 

emprego sofrem cada vez mais a pressao da flexibilidade, do fantasma do 

desemprego e trabalham cada dia mais intensamente, num circulo de medo, 

competigao e terror. 

Surgem, com isso, novas formas de patologias ligadas ao problema: doengas 

ocasionadas por esforgos repetitivos, stress, falta de auto-estima, etc. Tal guerra tem 

seus efeitos muitas vezes restringidos a consult6rios de medicos e psic61ogos, 

porem apresenta-se agora um novo fenomeno nocivo a saude do trabalhador 

denominado de assedio moral. 

Segundo Marie-France Hirigoyen, considera-se assedio moral todo tipo de agao, 

gesto ou palavra que atinja, pela repetigao, a auto-estima e a seguranga de um 

individuo, fazendo-o duvidar de si, de sua competencia, implicando em dano ao 

ambients de trabalho, a evolugao da Carreira profissional OU a estabilidade do 

vinculo empregaticio do funcionario, tais como: marcar tarefas com prazos 

impossiveis; tomar creditos de ideias alheias, ignorar ou excluir um funcionario s6 se 
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dirigindo a ele atraves de terceiros; sonegar informa~6es; criticar com persistencia e 

subestimar esfor~os. Uma vftima de assedio moral nao atinge mais seu plena 

potencial de trabalho, torna-se inativo, ineficiente, perde a auto-estima, come~a a 

duvidar de si mesmo, sente-se humilhado e aterrorizado com a persegui~ao 

psicol6gica em que esta sendo submetido. (HIRIGOYEN, apud ARSELINO TATTO, 

artigo, 2004, Revista Partes, in web.) 

Faz-se necessaria, diante de um cenario replete de humilha~6es, que se adotem 

limites legais que preservem a integridade ffsica e mental dos trabalhadores, sob 

pena de perpetuarmos uma "guerra invisfvel", de diffcil diagn6stico e, as vezes 

travestida de puro jogo de poder, nas rela~6es de trabalho. 

0 assedio moral e um assunto recente na area trabalhista. Apesar de suas 

caracterfsticas, atos e fatos, surgirem desde o infcio junto com as rela~6es de 

trabalho, ainda e pouco divulgado. Pais, no Brasil, e uma situa~ao considerada 

normal, dificultando as pessoas de se sentirem seguras para denunciar, levando-as 

a suportarem a situa~ao ate os extremes. 

0 assedio moral existe em todos os pafses. E um problema mundial, e nao se pode 

dizer que esta ligado a cultura de um ou outro pafs. E um problema serio, da 

sociedade atual. Deve-se lutar para implantar polfticas de preven~ao para combater 

o problema. 

Na realidade, esta havendo uma banaliza~ao do assedio moral no ambiente 

organizacional. Muitas organiza~6es ainda nao conseguiram se desvincular dos 

metodos tradicionais de gestae de pessoas. Pais, e obriga~ao da empresa criar 

condi~6es harmonicas, adequadas, que resguarde a saude e integridade ffsica e 

moral do seu colaborador. 0 c6digo de etica de uma organiza~ao e muito 

importante, onde estara prevenindo atitudes criminosas como o assedio moral. E e 

importante que todos estejam envolvidos e dispostos a colaborar para a forma~ao de 

uma sociedade mais justa e mais humana. 

Portanto, a proposta deste trabalho e levantar as situa~6es de assedio moral na 

empresa Navegar e identificar seus impactos a produtividade, motiva~ao e 

comprometimento dos seus colaboradores, com base, principalmente, nas teorias de 

diversos autores, estudiosos do tema. E, buscar solu~6es para o combate desta 

pratica, atualmente, tao comum no universe das organiza~6es. 
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1.2 HISTORICO 

No Brasil, nomina-se "assedio moral"; na Fran<;a, "harcelement moral"; na lnglaterra, 

"bullying" (tiranizar); nos Estados Unidos, "mobbing" (molestar) e no Japao, 

"murahachibu" (ostracismo social); forma de psicoterrorismo no trabalho, denunciado 

pela jornalista inglesa, Andrea Adams, no livre "Bullying at Work" em 1992. Falecida 

em 1995 propugnou a tipificagao do assedio moral no trabalho como forma 

delituosa. A Suecia, Alemanha, ltalia, Australia e Estados Unidos ja legislaram em 

favor das vftimas desta forma distorcida de relacionamento no trabalho. Embora se 

trate de ocorrencia tao antiga quanta o proprio trabalho, no Brasil, em nfvel de 

servigo publico ou privado, o tema surge apreciado ainda de forma tfmida. 

1.3 CONCEITOS 

Para Marie France Hirigoyen, em "Assedio Moral- A violencia perversa do cotidiano" 

trata-se de "uma conduta abusiva que atente, por sua repetigao ou sistematizagao, 

contra a dignidade ou integridade psfquica ou ffsica de uma pessoa, pondo em 

perigo sua posi<;ao de trabalho ou deteriorando o ambiente de trabalho." 

(HIRIGOYEN; MARIE-FRANCE, apud ARILDO LOPER, 2003, artigo in web.) 

0 sueco Heinz Leymann, psic61ogo do trabalho, conceitua o assedio moral como "a 

deliberada degradagao das condig6es de trabalho atraves do estabelecimento de 

comunicag6es nao eticas, abusivas, que se caracterizam pela repetigao por Iongo 

tempo de duragao de um comportamento hostil que um. superior ou colega (s) 

desenvolve (m) contra um indivfduo que apresenta, como reagao, um quadro de 

miseria ffsica, psicol6gica e social duradoura." (LEYMANN; HEINZ, apud ARILDO 

LOPER, 2003, artigo in web.) 

A Dr.a Margarida Barreto, da PUC/SP, que defendeu sua tese de mestrado sob o 

tema Assedio Moral, conceitua da seguinte forma: "0 Assedio Moral esta sempre 

presente em relag6es hierarquicas de poder em que ha autoritarismo. E 
caracterizado por atos de intimidagao e praticas de humilhar, de rebaixar, de 

intimidar o outro. Sao praticas que se realizam, se concretizam no local de trabalho. 

Sao praticas que individualizam o problema em uma s6 pessoa, tratam aquele 

indivfduo como incapaz." (BARRETO; MARGARIDA apud ARILDO LOPER, 2003, 

artigo in web). 
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1.4 NO~OES GERAIS 

0 assedio moral e o resultado da ac;:ao de uma chefia (podendo ocorrer tambem com 

o proprio colega de trabalho), que no uso das suas prerrogativas, literalmente, 

tortura o subordinado. Como exemplo, determina-se uma tarefa com prazos 

impossiveis de serem cumpridos; atribui-se a outros, geralmente colegas da vitima, 

ideias interessantes, antes propostas pelo assediado; passam-se ordens diretas aos 

demais trabalhadores, destituindo da autoridade necessaria o servidor responsavel; 

a vitima e colocada repetidamente, exposta ao ridicule; para o melhor desempenho 

funcional do trabalhador, omitem-se informac;:6es; desmoraliza-se publicamente, 

afirmando que tudo esta errado; desvia-se da func;:ao; vulgariza-se chamando-o de 

incompetents perante todos; ameac;:a-o de demissao. 

A humilhac;:ao repetitiva e de longa durac;:ao interfere na vida do trabalhador de modo 

direto, comprometendo sua identidade, dignidade e relac;:6es afetivas e sociais, 

ocasionando graves danos a saude fisica e mental, que podem evoluir para a 

incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo a morte, constituindo um risco 

invisivel, porem concreto, nas relac;:6es e condic;:6es de trabalho. 

Segundo a OIT (Organizac;:ao lnternacional do Trabalho) a viol€mcia moral no 

trabalho constitui um fenomeno internacional. A pesquisa aponta disturbios da saude 

mental relacionada com as condic;:6es do trabalho em paises como a Finlandia, 

Reino Unido, Polonia, Alemanha e Estados Unidos. As perspectivas futuras sao 

tristes, onde predominara depress6es, angustias e outros danos psiquicos. 



14 

Capitulo IV 

1. ASPECTOS JURIDICOS 

1.1 DOUTRINA 

Muitos sao os estudiosos sobre o tema. Aldacy Rachid Coutinho, professora de 

Direito do Trabalho da Universidade Federal do Parana, em intervengao no Cicio de 

Conferencias de Direto do Trabalho, promovido por Internet-lex, em Curitiba, em 25 

de abril de 2002, no artigo "Discriminac;ao, Assedio Sexual e Moral", firma a sua 

posigao: 

"Assedio Moral atinge 36% dos brasileiros. 0 assedio vem ganhando 

espagos cada vez maiores na midia e nas discuss6es que envolvem os 

trabalhadores por ser uma das varias formas de violencia que atingem, 

principalmente, a mulher. Uma pesquisa realizada pela medica do Trabalho 

Margarida Barreto, da PUC de Sao Paulo, aponta que 36% da populagao 

brasileira economicamente ativa, passa por uma violencia moral. Nos paises 

europeus, segundo a organizagao internacional do trabalho, esse indice cai 

para 10% e nos Estados Unidos, para 7%". A pesquisadora afirma que o 

assedio moral e uma das conseqi.iencias do modelo economico neoliberal, 

que forga as empresas ao cumprimento rfgido de metas, com a diminuigao 

dos postos de trabalho, sobrecarregando quem permanece no emprego. 

"Esse trabalhador flexivel e expropriado no seu saber fazer, no seu tempo. 

Ele e encarado como um individuo sem desejo, sem familia, sem amigos, 

sem vida pessoal. Ha um clima de desassossego, de inseguranga, de medo, 

de incerteza acentuada e de submissao muito grande". (Aidacy Rachid 

Coutinho, in www.internet-lex.com.br). 

Paulo Eduardo Vieira de Oliveira, magistrado paulista, em "0 dano pessoal no direito 

do trabalho", ensina: 

" As duas principais obrigac;oes sinalagmaticas que a relac;ao de emprego 

implica (prestar servigo de modo subordinado e pagamento), levaram 

autores a afirmar, que ela comporta, apenas, uma relagao patrimonial. Nao 

se pode negar que esta seja importante, mas a relagao empregaticia cria, 

tambem, uma intersubjetividade entre empregado e empregador, seja este 

pessoa fisica ou juridica. Se ela nao existisse, ter-se-ia que apelar, como de 

fato se fez, para uma relagao essencial e juridicamente diversa, para 

explicar o dana pessoal entre empregado e empregador. Pode parecer 

paradoxa!, mas foram alguns escritos e ac6rdaos, tratando de aspectos 
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processuais que contribulram para esse entendimento, enfatizando, com 

razao, a rela<;ao, a rela<;ao pessoal que o dana implica e, que inexistiria na 

rela<;ao de emprego. Como conclusao, e importante que se frise, que ha 

uma rela<;ao intersubjetiva entre empregado e empregador muito 

acentuada, que da oportunidade, pelo trato sucessivo da rela<;ao, a uma das 

partes, de causar danos pessoais a outra ou, ainda, do dana acontecer 

reciprocamente. Concluindo, pode-se dizer que o dana pessoal e 

materialmente trabalhista quando ocorre no interior da rela<;ao de emprego 

e quando ambas as partes como tais, causam dana a outra, descumprindo 

uma clausula contratual impllcita ou explicita, de mutua respeito e de boa fe. 

Nem jus resistentiae, nem invoca<;ao da exce<;ao do non adimpleti 

contractus, nem o usa do poder diretivo, nem o usa da legltima defesa, 

justificam que se exorbite dos limites para causar dana pessoal a outrem. 

Dana pessoal como alga 'novo' nas relac;oes empregatlcias. Seria como 

negar o velho ditado, segundo o qual, nil novi sub sole, dizer que o dana 

pessoal s6 passou a ocorrer nas rela<;6es de trabalho ap6s 1988, com a 

promulga<;ao da atual Constituigao Federal. A ofensa a honra, dana 

essencialmente pessoal, ja era prevista no C6digo Comercial e a CLT fez o 

papel de consolidar do dispositive preexistente, tipificando-a como motivo de 

despedida motivada (artigo 482) ou de denuncia, pelo empregado, do 

contrato de trabalho (artigo 483). Exagero contrario, porem consiste em 

dizer, que havendo a figura da ofensa a honra, nada de novo aconteceu. A 

novidade ocorreu no ambito do direito do trabalho, quando se passou a dar 

um tratamento jurldico proprio ao tratamento pessoal ocorrente no seu 

interior. Ate entao a figura da ofensa a honra s6 era tratada com falta 

anticontratual. Uma antiga discussao sabre o direito a indenizagao 

autonoma no acidente de trabalho, acatada pelo texto constitucional (artigo 

7°, inciso XXVIII), acabou abrindo espago para se perceber que as 

indenizag6es pre-tarifadas, pela ocorrencia de 'justa causa', nao cobriam um 

dana essencialmente diverso, como o pessoal". (Paulo Eduardo Vieira de 

Oliveira, Mestre e Doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito 

da Universidade de Sao Paulo - FADUSP, e professor de Direito do 

Trabalho e Direito Processual do Trabalho da Universidade Sao Judas 

Tadeu, Revista da AMATRA II, edi<;ao de mar/abr-2002). 

0 renomado advogado trabalhista Luiz Salvador, de Curitiba, em artigo sob o titulo 

"Assedio Moral", ad mite a inexistencia de legislagao especffica sabre o ass unto. A 

aus€mcia de normas especfficas nao justifica a indiferenga judicial, podem e devem 
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ser supridas, par adequag6es coerentes, todas as lacunas encontradas, nos textos 

vigentes. Segundo o autor, quando o Poder Judiciario e provocado neste sentido, a 

conclusfw e que se faga justiga, deferindo ao prejudicado 0 direito a indenizagao. 

Cabe, entretanto, ao empregador proporcionar o trabalho e pagar os salaries 

compativeis, vedada a imposigao de ato discriminat6rio ou procedimento 

semelhante. 

Tern se observado que o assedio moral no trabalho se da, muitas vezes, em razao 

da ambigao ou ganancia de uma chefia, na busca de aumento de produgao, 

desequilibrando, assim, a relagao contratual inicial. Marcos Aurelio Mendes de 

Farias Mello, quando Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, anteviu a questao e 

decidiu: 

"A violencia ocorre minuto a minuto, enquanto o empregador, violando nao 

s6 o que foi contratado, mas, tambem, o disposto no § 2°, do art. 461 

consolidado - preceito imperativo - coloca-se na insustentavel posigao de 

exigir trabalho de maior valia, considerando o enquadramento do 

empregado, e observa contraprestagao inferior, o que conflita com a 

natureza onerosa, sinalagmatica e comutativa de contrato de trabalho e com 

os principios de protegao, da realidade, da razoabilidade e da boa-fe, 

norteadores do Direito do Trabalho. Conscientizem-se os empregadores de 

que a busca do lucro nao se sobrep6e, juridicamente, a dignidade do 

trabalhador como pessoa humana e participe da obra que encerra o 

empreendimento economico" (Tribunal Superior do Trabalho, 1a T., Ac 

3.879, RR 7.642/86, 09/11/1987, Rei: Min. Marco Aurelio Mendes de Farias 

Mello). 

Todavia, como advento da Constituigao Federal de 1988, Aldacy Rachid Coutinho in 

artigo "Fungao social do contrato individual do trabalho", entende que: 

"0 art 483 da CL T autoriza o trabalhador a postular em juizo indenizac;oes 

correspondentes as violag6es do contrato, por incumprimento, por parte do 

seu empregador, podendo, tambem, acumular outros pedidos indenitarios 

resultantes da relagao de trabalho, tais quais, por exemplo, a indenizagao a 

que esta obrigado, quer resultante de dano moral (assedio sexual, assedio 

moral, dano pessoal) e ou em caso de infortunio ao trabalhador, como 

expressamente proibido pelo art.7°, inciso XXVIII (seguro contra acidentes 

de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenizagao a que esta 

obrigado, quando incorrer dolo ou culpa)". 



17 

lmportante observar a possibilidade de o lesado por assedio moral pedir em juizo, 

alem das verbas rescis6rias costumeiras a indenizagao por dano moral, pasta no art. 

5°, incise X, da Constituigao Federal, pois o contrato de trabalho nao se refere 

apenas ao economico, mas subentende respeito a imagem, a honra e a saude. 

Dignidade e cidadania sao pressupostos elementares. 

A elaboragao de leis especificas com relagao ao assedio moral no trabalho vem, 

paulatinamente, suprindo as lacunas antes referidas. No Brasil, especialmente no 

servigo publico, iniciativas se fazem presentes. A exemplo, no ambito municipal, leis 

contra assedio moral existem em: Cascavel (PR), Guarulhos (SP), lracem6polis 

(SP), a primeira do pais, regulamentada por decreta em 30 de abril de 2001, Natal 

(RN) Sao Paulo (SP) e Sidrolandia (MS). Projetos de Lei na Camara Municipal de 

Amparo (SP), de Cruzeiro (SP), de Curitiba (PR), entre outras. No ambito estadual, 

Projeto de Lei na Assembleia Legislativa de Sao Paulo e do Rio Grande do Sui. Na 

esfera federal ocorrem propostas, como o Projeto de Lei Federal de reforma do 

C6digo Penal (Dep. Marcos de Jesus, PL-PE), o Projeto de Lei sabre assedio moral 

(Dep. Rita Camata, PMDB-ES), o Projeto de Lei federal de reforma do C6digo Penal, 

sabre coagao moral (Dep. lnacio Arruda, PcdoB-CE), Resolugao do Conselho 

Federal de Medicina, sabre OS aos deveres dos medicos com relagao a saude do 

trabalhador, no Regulamento da Previdencia Social - Quadro de agentes 

patogenicos causadores de doengas profissionais ou do trabalho. 

1.3MEDICINA DO TRABALHO 

Psiquismo e ingrediente da natureza humana, independente do sexo. A 

exteriorizagao de sentimentos e emog6es, em condigao humilhante ou de 

constrangimento, varia. As mulheres quando expostas a humilhagao, respondem 

com chore, com a tristeza, com o ressentimento e com a magoa, rejeitando o 

ambiente. Os homens manifestam revolta, indignagao, raiva, sensagao de traigao e 

desejo de vinganga. Os sentimentos de fracasso, desonra e inutilidade afastam, 

ambos os sexes, de conjuges, amigos e familiares. Somada a essas sensag6es a 

vergonha, que encaminha a vftima ao isolamento funcional, familiar e social. 

Ansiedade, irritabilidade, insonia, tremores, disturbios do sono, hipertensao arterial, 

palpitag6es, taquicardia, queixas digestivas, dares generalizadas, alteragao da libido 

e, perigosamente, pensamentos, tentativa ou consumagao de suicidio configuram o 
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quadro de baixa auto-estima. Depressive, o sofredor envereda para as 

consequ€mcias somaticas da patologia psfquica, mais comuns a ulcera peptica, o 

enfarte do miocardio, a impotencia sexual e o acidente vascular cerebral. Na mulher, 

e evidente a instalagao ou 0 agravamento da tensao pre-menstrual e da frigidez. 

lndiferente de sexo sao referidos cases de sfndrome do pEmico, com enorme 

sofrimento da vftima. A agressao psfquica, continuada e duradoura, leva o indivfduo 

finalmente a alterag6es imunitarias, que tern, por resultado, menor resistencia a 

processes infecciosos e favorecimento do cancer. 0 acidente no trabalho cresce e 

agrava a questao social. 

1.4 NEXO CAUSAL 

Obviamente que nem todos os desacertos entre chefia e trabalhador, bern como 

aborrecimentos corriqueiros significam assedio moral. Oaf a importancia de se 

estabelecer prudentemente o nexo causal. 

A Resolugao 1 .488/98 do Conselho Federal de Medicina recomenda ao medico do 

trabalho a busca do nexo causal entre o transtorno da saude, ffsico e mental e a 

atividade do trabalhador. Uma anamnese, com minuciosa hist6ria clfnica, familiar e 

ocupacional do examinando, somada a cuidadoso exame ffsico e psicol6gico, sao 

componentes importantes para o diagn6stico correto e elucidative, por 

consequencia, para o estabelecimento da causa/efeito. A visita pessoal do medico, 

ao local de trabalho e o conhecimento das condig6es em que o mesmo e exercido, 

pode ser esclarecedora. 0 sistema organizacional e os dados epidemiol6gicos da 

empresa sao de extrema importancia. 0 domfnio e a integragao do profissional com 

disciplinas relacionadas ao quadro clfnico, mais a identificagao de riscos 

profissionais e a posse de literatura atualizada, sao indispensaveis ao perito medico 

do trabalho. 

Prova pericial insuspeita e condigao para o esclarecimento do nexo causal e para o 

born acolhimento do processo pelo sistema judiciario. 
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Capitulo V 

1. ANALISES 

1.1 DANOS DA HUMILHA<;AO A SAUDE 

Segundo Margarida Barreto, a humilhagao "e um sentimento de ser ofendido, 

menosprezado, rebaixado, inferiorizado, submetido, vexado e ultrajado pelo outro. E 
sentir-se ninguem, sem valor, inutil". 

Margarida Barreto, em "Uma jornada de humilhag6es", 2000 PUC/SP, realizou uma 

entrevista com 870, homens e mulheres, vftimas da opressao no ambiente 

profissional. Na sequencia, coloca-se o resultado do sintomas, e como cada sexo 

reage exposto a situagao de assedio moral. 

QUADROI 

SINTOMAS MULHERES (%) HOMENS (%) 

Crises de choro 100 0 

Dores generalizadas 80 80 

Palpitag6es, tremores 80 40 

Sentimentos de inutilidade 72 40 

lnsonia ou sonolencia excessiva 69,6 63,6 

Depressao 60 70 

Diminuigao da libido 60 15 

Sede de vinganga 50 100 

Aumento da pressao arterial 40 51,6 

Dor de cabega 40 33,2 

Disturbios digestivos 40 15 

Tonturas 22,3 3,2 

ldeia de suicfdio 16,2 100 

Falta de apetite 13,6 2,1 

Falta dear 10 30 

Passa a beber 5 63 
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I Tentativa de suicfdio I 0 18,3 

Quadro 1 - Sintomas e reac;ao ao Assedio Moral 

Fonte: BARRETO; MARGARIDA. Vioh~ncia Moral no Banespa, Sao Paulo, 2001. 

Conforms artigo 2° da Resolugao 1488/98 do Conselho Federal de Medicina, "para o 

estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saude e as atividades do 

trabalhador, aiE§m do exame clfnico (ffsico e mental) e os exames complementares, 

quando necessaries, deve 0 medico considerar: 

./ A hist6ria clfnica e ocupacional, decisiva em qualquer diagn6stico e/ou 

investigagao de nexo causal; 

·/ 0 estudo do local de trabalho; 

"" 0 estudo da organizagao do trabalho; 

./ Os dados epidemiol6gicos; 

"" A literatura atualizada; 

./ A ocorrencia de quadro clfnico ou subclfnico de trabalhador exposto a 

condig6es agressivas; 

./ A identificagao de riscos ffsicos, qufmicos, biol6gicos, mecanicos, 

estressantes, e outros; 

./ 0 depoimento e a experiencia dos trabalhadores; 

./ Os conhecimentos e praticas de outras disciplinas e de seus profissionais, 

sejam ou nao da area de saude." 

Segundo Hirigoyen, "normalmente aquele que reclama e vista como um criador de 

problemas, pessoa que destr6i a ordem". Na Suecia, estima-se que 9% dos 

assalariados sejam vftimas do assedio moral. 

1.2 COMO IDENTIFICAR 0 ASSEDIO MORAL 

./ Onico Alvo: Observar se voce e a unica pessoa a receber crfticas infundadas; 

./ Periodicidade: Observar se estas crfticas estao sendo frequentes; 

./ Tensao: Observar se voce esta se sentindo sob tensao, mais preocupado como 

seu supervisor do que realizar suas atividades. 

Se identificar estas situag6es, voce e uma vftima do assedio moral. 
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1.3 SITUACOES QUE PODEM LEVAR AO DESGASTE EMOCIONAL E 

DOENCAS: 

./ Preconceito: Atitudes discriminat6rias sao condenaveis, improdutivas e 

podem ser denunciadas; 

./ Persegui~ao: Observar se e alga pessoal ou generalizado, descobrir o 

motive, dialogar, se nao houver possibilidade, mudar de Iugar na empresa; 

./ Falta de autonomia: Dialogar e tentar apresentar ideias e projetos, mostrar 

autonomia. Se nao houver incentive e a investida nao apresentar resultados e 

necessaria muita paciencia para construir alga que lhe garanta mais espago . 

./ Cobran~a de resultado: As regras sao claras? Os profissionais sabem o que 

precisa ser feito? Se a cobranga for exagerada isso pode gerar culpa. 

Esclarecer como seu superior as expectativas sabre o desempenho . 

./ Humilha~ao constante: Humilhar uma pessoa e violar os direitos 

fundamentais do ser humane. lsso se chama Assedio Moral e a vitima pode 

ser indenizada. Deve ser denunciado. 
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CAPITULO VI 

1. APRESENTAC'AO DO ESTUDO 

Ap6s estudos de observagao do fluxo dos processes da empresa Navegar, 

observou-se que na area operacional, mais especificamente nos armazens 

frigorificados, houve uma queda na produtividade. Colaboradores trabalhando 

totalmente desmotivados, num fndice alto de absentefsmo, sem justificativas. 

Colaboradores sendo solicitados a trabalhar em horarios extraordinarios, acrescendo 

assim a sua renda mensal, mesmo desta forma nao havia motivagao. Simplesmente, 

nao compareciam. Ficando uma situagao diffcil aos Chefes imediatos, nao podendo 

puni-los, pois sempre tinham justificativas bern plausfveis. 

Aos poucos iniciou-se pesquisas mais aprofundadas. Foi introduzido naquela equipe 

uma pessoa que teria o objetivo de colher todas as informag6es possfveis. Foram 30 

(trinta) dias de pesquisa e estudo desse "observador". 

A primeira semana foi de familiarizagao com as pessoas, processes, chefias. A area 

era composta por 120 (cento e vinte) colaboradores, distribufdos em 3 (tres) turnos 

de 8 (oito) horas. Equipes compostas por: urn supervisor de turno, urn encarregado, 

dez conferentes de carga e descarga, dez operadores de empilhadeiras e dezoito 

repositores. 0 supervisor era responsavel pela equipe em sua totalidade. Haviam 

metas pre - estabelecidas a serem cumpridas no dia. Passava ao encarregado as 

devidas orientag6es para as cargas e descargas. 0 encarregado era responsavel 

pelo rendimento de toda a sua equipe, tomando todo o cuidado legal para os 

processes. Os conferentes anotavam em uma prancheta as entradas e safdas das 

cargas dos boxes de armazenagem, pois as mercadorias saiam dos armazens para 

carretas que transportavam ate o patio para o carregamento do navio. Os 

repositores faziam as pilhas das mercadorias que eram embaladas e preparadas 

para serem resgatadas pelos operadores de empilhadeiras, que transportavam ate 

as carretas. 

Da Segunda semana em diante, o "observador'' comegou a perceber que o 

encarregado, na maioria das vezes, esbravejava com a sua equipe por situag6es 

minimas e ate mesmo que na visao da equipe, nao existia. 

Conclui-se diante dos fatos que o despreparo de pessoas no comando de uma 

situagao pode acarretar tanto em prejuizos pessoais para o funcionario como 
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materiais e financeiros para a empresa. 0 comprometimento do colaborador com a 

empresa implica na satisfactao, num ambiente favoravel e principalmente no bom 

relacionamento entre as partes, onde o medo e a inseguran9a nao fa9am parte do 

cotidiano. 

Para que se tenham dados concretos e uma melhor visao de situa96es vividas no 

ambiente profissional proposto, foi elaborado um questionario, atraves do qual pode

se mensurar o grau de satisfa9ao e de dificuldades dos colaboradores da empresa 

Navegar S/A. Foram distribufdos 50 questionarios com quest6es objetivas, para area 

administrativa e operacional, que foram devolvidos sem a necessidade de 

identifica9ao, pois desta forma nao haveria constrangimentos e nem necessidade de 

se mascarar qualquer situa9ao. 

1.1 QUESTIONARIO 

a) Voce esta satisfeito trabalhando na empresa Navegar S/A? 

( ) muito ( ) pouco ( ) Nao estou satisfeito 

b) Voce se considera um bom profissional? 

( ) muito bom ( )bom ( ) razoavel 

c) Voce teve treinamento um bom para atuar na area? 

( ) sim ( ) um pouco ( ) nao 

d) Como voce acha que e exigido na sua area de atua9ao? 

) totalmente dentro dos limites 

) as vezes alem dos seus limites 

) muitas vezes alem de seus limites 

e) Como e o seu relacionamento com os colegas da mesma area? 

( ) bom ( ) regular ( ) ruim 

f) Como eo seu relacionamento como seu supervisor? 

( ) bom ( ) regular ( ) ruim 

g) Voce ja se achou vftima de algum tipo de preconceito no trabalho? 

( ) nao ( ) as vezes ( ) sempre 

h) Ja foi repreendido sem motivo alguma vez? 

( ) nao ( ) as vezes ( ) sempre 

i) Sua maior preocupa9ao e realizar sua atividade ou seu supervisor? 

( ) realizar a atividade ( ) o supervisor 



j) Voce se sente ou ja se sentiu no ambiente de trabalho: 

( ) humilhado ou inseguro ( ) perseguido ou sob tensao 

( ) nunca me senti dessa forma. 

24 

k) Algum desses sentimentos trouxe consequencias a sua vida pessoal? 

( ) sim ( ) nao ( ) nao sei 

QUADRO DE RESULTADOS 

0 quadro apresentado a seguir e resultado do questionario elaborado e distribufdo 

na Empresa Navegar Servigos Logfsticos S/A. 

QUADRO II 

a) 54% 38% 8% 
b) 56% 34% 10% 
c} 32% 56% 12% 
d) 44% 48% 8% 
e) 60% 30% 10% 
f) 42% 48% 10% 
g) 82% 16% 2% 
hl 64% 30% 6% 
i) 86% 14% -
jl 18% 26% 56% 
k) 23% 36% 41% 

0 gratico demonstra os dados obtidos atraves do questionario e que apontaram as 

dificuldades a serem analisadas e solucionadas. 



consequencias 

sentimentos ~·<·~·····~·-·,,~···;·,;c.~~·:t:::t:::..L.., __ L 
preocupac;ao ~ 

repreensio ~ ·. -preconceitos 

0% 20% 

2. ANALISES DOS RESULTADOS 

40% 60% 80% 
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100% 

Pode-se perceber atraves des resultados obtidos pela pesquisa feita atraves do 

questionario e tambem atraves des relates feitos pelo observador, que o grau de 

satisfayao des colaboradores da empresa Navegar Serviyos Logisticos S/A e de 

54%, sendo que a maioria esta na area administrativa, onde os salaries sao 

melhores, segundo observac;oes a maier insatisfa<;ao refere-se aos rendimentos da 

area de operac;oes, onde os colaboradores consideram-se, na sua maioria, bons 

profissionais. Ja na area administrativa percebeu-se uma necessidade per parte des 

colaboradores de urn melhor treinamento e que as exig€mcias algumas vezes estao 

fora de seus conhecimentos, o que pede ser a causa de dificuldades no 

relacionamento com os colegas e supervisores, o que nao se observa facilmente na 

area operacional, apesar de possuir urn numero muito maier de colaboradores, 

quase todos exercem a mesma fun<;ao o que dispersa a competitividade. 

Quante a ser vftima de preconceitos, os que manifestaram sentir-se vftima de 

preconceitos encontram-se na area operacional, e de acordo com observac;oes feitas 

e dialogos mantidos, esse sentimento deve-se a uma relac;ao distanciada com os 

colaboradores da area administrativa, da qual tern uma visao elitizada. 
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Daqueles que preencheram o questionario, 30% acham que ja foram chamados a 

atengao sem motivo aparente, essa e uma situagao que causa preocupagao, pois 

pode demonstrar um despreparo do supervisor em tratar com seus colaboradores, 

ou uma cobranga de resultados do supervisor alem do que ele pode proporcionar e 

assim exige mais de seus funcionarios, ou algo que nao pode-se apurar, mas que 

deve ser estudado. 

0 sentimento de inseguranga, humilhagao, perseguigao e tensao aparecem tambem 

de forma preocupante, ap6s a aplicagao do questionario, dialogos foram mantidos 

de maneira informal e o que notou-se foi que a inseguranga e a tensao sao os 

principais itens a serem obervados, nao houve manisfestagao de sentimentos de 

humilhagao pessoal ou perseguigao. E a principal queixa vem daqueles que temem 

perder seus empregos por algum motivo. 

Analisando os resultados nao pode-se concluir que haja efetivamente algum caso de 

assedio moral individual, mas o fato de muitos sentirem-se inseguros ou insatisfeitos, 

os indfcios de falta de prepare para se assumir um cargo de comando e a visao 

separatista entre setores, sao fatores que causam uma certa falta de motivagao. 
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CAPITULO VII 

1. PROPOSTAS 

./ Protec;ao: como se proteger em caso de Assedio Moral; 

./ 0 que fazer diante do fato: 0 que a empresa pode fazer diante do fato; 

./ Dificuldades: caracterfsticas que podem prejudicar o bem desempenho e 

qual o comprometimento da empresa; 

./ Comprometimento: o comprometimento da empresa com a saude do 

colaborador. 

1.1 PROTECAO 

Como o colaborador pode se proteger contra o Assedio Moral 

1.1.1 Resistimcia: Tentar resistir psicologicamente, fingir estar indiferente, sorrir e 

responder de forma bem humorada, mas sem ironias, nao entrar no jogo; 

1 .1 .2 Explicac;oes: Exigir conversas esclarecedoras sobre a situagao. Ao receber 

criticas, procurar saber os motivos, mostrar-se interessado em aprender; 

mostrar ao chefe que as criticas sao infundadas, de maneira tranquila 

evitando confrontos; 

1 .1 .3 Transferimcia: tentar trocar de setor dentro da empresa; conversar com 

chefes de outras areas sugerindo que gostaria de ampliar sua experiencia 

profissional; nunca fazer ataques pessoais ao seu chefe e evitar explicitar os 

reais motivos; 

1.1.4 Provas: tentar reunir o maior numero de provas, guardar mensagens 

eletronicas, tirar c6pias de cartas, anotar injurias, reunir laudos psicol6gicos e 

pedir c6pias de suas avaliag6es peri6dicas. Essas provas podem ser uteis em 

caso de agao judicial por danos morais; 

1.1.5 Procurar ajuda: Contactar o setor de Recursos Humanos da empresa. Caso 

ele nao possa ou nao esteja disposto a ajudar, tente 0 medico do trabalho. 

Mas e preciso ter certeza do sigilo. Em casos extremes, recorra ao sindicato 

da categoria e procure o auxilio de um advogado. 

1.2 0 QUE FAZER DIANTE DO FATO 
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0 que a empresa pode fazer quando percebe em seu quadro de colaboradores 

casas de disturbios graves, como por exemplo: 

./ Depressao: os sinais podem ser mudan9a de comportamento, como chegar 

atrasado, aquietar-se e sentir-se desanimado . 

./ Transtorno ansioso: ocorre quando a ansiedade e tao grande que faz com 

que se despejem respostas antes mesmo que o chefe ou colega conclua a 

pergunta; 

./ Sindrome do panico: ha casas em que as pessoas procuram se esconder de 

forma que nao percebam que esta na iminencia de um ataque, porque nao 

quer que percebam o problema . 

./ Deficit de atenc;ao ou hiperatividade: atividade mental intensa e 

desordenada, dificuldade de concentra9ao e de concluir tarefas. 

· Nestes casas a empresa pode encaminhar o colaborador a um espec'lalista e 

procurar conhecer os fates que o levaram a adquirir um disturbio emoc'lonal, para 

que desta forma possa atuar junto ao colaborador de maneira a melhorar o seu 

desempenho. 

1.3 DIFICULDADES 

Caracteristicas pessoais que podem prejudicar o born desempenho profissional e 

que devem ser observados pela empresa . 

./ Timidez: problemas para atuar em equipe e se defender; 

./ Agressividade: em geral esconde pessoas inseguras e com baixa auto

estima; 

./ Ansiedade: afeta o desempenho, medo do desconhecido, evita correr riscos; 

./ lmpulsividade: pode criar problemas com o uso de palavras inadequadas, 

agir sem pensar; 

./ Competitividade: o limite entre a competi9ao saudavel (aperfe'19oamento e 

progresso) e a doentia (desejo de veneer, inveja, tensao); 

./ Autoritario: dificuldade de dialogar, receio de ser interrogado, inseguran9a. 

Diante de alguns casas de dificuldades a empresa talvez pudesse adotar uma 

estrategia de dialogo com profissionais competentes no assunto e atraves de 

palestras direc'lonadas aos seus colaboradores procurar elevar a sua auto-estima, 
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Capitulo VIII 

CONSIDERA<;OES FINAlS 

Ap6s estudos feitos na Empresa Navegar Servic;:os Logfsticos S/A, verificou-se urn 

certo descontentamento por parte de seus colaboradores, porem, nenhum caso de 

assedio moral direcionado a urn colaborador especffico. A pressao exercida por urn 

encarregado em busca de produtividade objetivando alcanc;:ar metas estabelecidas 

pela empresa, demonstrou que a falta de habilidade para conduzir urn grupo pode 

causar queda de produtividade, motivac;:ao e principalmente, a falta de 

comprometimento do colaborador com a empresa, e talvez nao fosse errado 

considerar essa falta de habilidade como uma forma de Assedio Moral, mesmo que 

nao individual, pode levar urn grupo todo a sentir-se ineficiente na sua produc;:ao. 

Pode-se perceber que a forma de agir de uma pessoa colocou em risco a 

produtividade da empresa, que tern como objetivo a prestac;:ao de servic;:os e precisa 

demonstrar efici€mcia para manter-se no mercado e assim assegurar os empregos 

de muitas pessoas. A soluc;:ao, ou pelo menos uma forma de amenizar o problema, e 

o investimento na formac;:ao e informac;:ao desses profissionais, esclarecendo atraves 

de cursos e palestras quais as consequencias que a empresa pode sofrer, inclusive 

juridicas, nos casas em que o colaborador venha a se sentir assediado moralmente. 

E principalmente, as consequencias que algumas atitudes podem trazer na vida 

pessoal daquelas pessoas. 0 sentimento de solidariedade e respeito com o proximo 

deve ser enfatizado para uma melhor convivencia e maior rendimento. 

Os colaboradores sao, na sua maioria, sindicalizados, e sendo assim devem exigir 

que aqueles que cuidam de seus interesses estejam sempre atualizados dentro dos 

assuntos que dizem respeito a saude, que se comprometam a lutar pela dignidade 

do empregado, pois baixos salarios, jornada de trabalho excessiva, cobranc;:a de 

resultados sem o devido retorno monetario, tambem sao formas de assedio moral 
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tocar nos pontos crfticos de relacionamento de forma generalizada, de forma a faze

los refletir sobre erros e acertos. 

1.4 COMPROMETIMENTO: 

Em todos estes casos, leva-seem consideragao a preocupagao da empresa com a 

saude de seu colaborador, em ter profissionais aptos nas areas que atuam 

diretamente e pessoalmente com ele, em ter uma relagao de proximidade e que 

queira investir num bom relacionamento para uma melhor produtividade. 0 que se 

pode observar, e que se pensa muito nos resultados e pouco em quem os 

apresenta, principalmente porque quando se conta com um numero elevado de 

colaboradores ter uma relagao de proximidade e muito diffcil, pois pode elevar 

custos com a contratagao de profissionais com formagao na area de relag6es 

humanas e investir na formagao do colaborador. Trazer profissionais para palestras 

visando o bem estar e tambem a formagao dele pode custar o que a empresa muitas 

vezes nao esta disposta a investir, pois nao acredita que isso possa trazer um 

melhor desenvolvimento e maior lucratividade ao empreendimento. 

No caso especffico da Empresa Navegar Servigos Logfsticos S/A, apesar de nao se 

ter levantado nenhum caso de assedio moral, ficou evidente o descontentamento de 

alguns colaboradores, o que pode ser reflexo de uma ma formagao para cargos de 

maiores responsabilidades e de comando. 
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CONCLUSAO 

A doenga resultante do psicoterrorismo no trabalho e profissional. Tema 

multidisciplinar, a envolver direito, psicologia, psiquiatria e medicina do trabalho, o 

assedio moral e tao antigo quanto o proprio trabalho. De execugao geralmente 

disfargado e sutil o procedimento e danoso. Os agressores, despreparados para o 

exercicio de chefia, sao portadores de disturbios de comportamento. Produzem 

notaveis prejufzos a saude ffsica e mental do trabalhador, seja ele urbano ou rural, 

publico ou privado. Nao somente a vftima do assedio moral e prejudicada, mas, 

tambem, a empresa privada ou servigo publico. lnstalado o psicoterrorismo no 

ambiente de trabalho a produtividade decresce, 0 absentefsmo e nota efetiva e 0 

acidente, dentro ou fora do trabalho, uma realidade. 

A repercussao do assedio moral na sociedade atinge a questao familiar, com 

separagoes conjugais, viuvez precoce, abuso de drogas, lfcitas ou ilfcitas e, por 

consequencia, filhos e dependentes desamparados. A queda na produtividade do 

estabelecimento empregador reflete-se na economia, com eventuais quebras, 

conferida pela debandada de trabalhadores, atemorizados que se previnem. Nas 

condigoes atuais, o desemprego sera uma contingencia. Por tim, enfermos, ffsicos e 

mentais, sobrecarregando o sistema previdenciario e de saude. 

Do exposto, senao para a extingao do problema, mas para a prevengao do 

fenomeno, cabe ao empregador, publico ou privado, cuidadosa selegao e rigorosa 

vigilancia sobre seus prepostos. Aos poderes legisladores, municipais, estaduais e 

federal, um melhor entendimento e maior preocupagao com a materia, promovendo 

legislagao adequada. Ao Ministerio Publico a fiscalizagao e denuncia impiedosa. Ao 

poder Judiciario a aplicagao da exfgua lei vigente, melhorada com o respaldo 

oferecido pela Constituigao Federal, pois condenagao a indenizagao por dano moral 

tera eteito de carater preventivo. A vftima, que se restabelega a saude tfsica e 

mental, recolocando-a numa condigao sanitaria, economica e social, digna e justa. 

Por tim, que se institua um amplo programa educacional, a partir de escolas, 

empresas, servigos sociais, repartigoes, organizagoes mao governamentais, 

associagoes e sindicatos, para que, se ensine e se aprenda sobre as normas de boa 

convivencia, nas relagoes de trabalho. 
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