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RESUMO 

Khouri, Giscar Elias El. Produtividade às custas de assédio moral: a indústria bancária sob a 

ótica dos trabalhadores do setor. 2012. 70 f. Dissertação (Mestrado profissional em Gestão 

Empresarial) – Fundação Getúlio Vargas. Escola Brasileira de Administração Publica e de 

Empresas EBAPE. 2012. 

 

Esta pesquisa avaliou o fenômeno assédio moral no Banco Credit S.A., considerando 

de que maneira esta prática se revela no ambiente de trabalho, seus efeitos físicos e 

psicológicos e, por fim, a repercussão psicossocial do assédio moral no ambiente 

organizacional dessa empresa; acrescentando que a nomenclatura dada a este Banco é fictícia, 

uma vez que não obtivemos autorização formal desta instituição apontada como objeto de 

estudo da pesquisa. As conclusões são baseadas numa pesquisa etnográfica qualitativa através 

de entrevistas semi-estruturadas, com relatos de 10 (dez) respondentes, empregados do Banco 

Credit S.A., acerca do fenômeno assédio moral. Como forma de validação dos dados captados 

foi aplicada uma pesquisa etnográfica virtual, de cunho quantitativo a 103 (cento e três) 

respondentes, todos empregados dessa instituição, através do survey. Por fim, foi realizada 

uma entrevista com o Presidente do BancáRio - Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, 

ator social apto a descrever o fenômeno assédio moral no setor bancário holisticamente, 

ajuizando assim, as análises relativas ao perfil do Banco Credit S.A., sobretudo àquelas 

semelhantes ou divergentes do senso comum. Os tópicos da discussão estão circunscritos a 

partir dos anos 80-90 quando se dá a estabilização da economia brasileira, através da 

implantação do plano real, no governo FHC. Nesse contexto, o setor bancário passou por um 

processo de reestruturação produtiva, marcado pelas privatizações e a adoção de novas formas 

de gestão que resultaram em conflitos no ambiente de trabalho. Essas modificações levaram a 

uma ruptura nos processos das transaçoes bancárias, reconfigurando o setor, se estabelendo de 

forma cristalizada admitindo assim, o assédio moral como uma pratica corriqueira e 

institucionalizada. Esta pesquisa conclui que, diante deste cenário o assédio moral revelou-se 

um fenômeno corriqueiro que foi incorporado à cultura organizacional desta empresa como 

mecanismo de punição aos empregados que não atingem as metas estabelecidas. O clima 

organizacional do Banco Credit S.A. é tenso e propício as práticas de assédio moral; que esse 

fenômeno reduz a capacidade produtiva do empregado, induzindo ao aumento de custos com 

improdutividade e baixa eficiência para o próprio banco. O assédio moral, nas relações entre 

os empregados do banco Credit S.A. se revela mais comumente de forma vertical 

descendente, sua prática é fortemente percebida pelos empregados desta instituição. 

 

palavras-chave: Assédio moral. Reestruturação produtiva. Privatizações. Setor bancário. 

  



ABSTRACT 

This research evaluated the moral harassment phenomenon at the Bank Credit SA 

considering how this practice is revealed in the work environment, their physical and 

psychological effects and, finally, the psychosocial impact of moral harassment in the 

organizational environment of the company; adding that the nomenclature given to this bank 

is fictitious since we did not obtain formal authorization of the institution identified as the 

object of the research study. The conclusions are based on a qualitative ethnographic research 

through semi-structured interviews, with reports of ten (10) respondents, employees of the 

Bank Credit SA, about the moral harassment phenomenon. As a way of validating the 

obtained data it was applied a virtual ethnographic research from a quantitative of 103 (one 

hundred and three) respondents, all employees of the institution, through the survey. Finally, 

an interview was conducted with the President of the BancaRio - Sindicato dos Bancários do 

Rio de Janeiro, social actor able to describe the moral harassment phenomenon in the banking 

sector holistically, filing so the analyzes regarding the profile of the Bank Credit SA, 

especially those similar or divergent from common sense. The topics of the discussion are 

circumscribed from years 80-90 when it gives the stabilization of the Brazilian economy 

through the implementation of the Real Plan, in the FHC government. In this context, the 

banking sector went through a restructuring process, marked by privatization and the adoption 

of new ways of management that resulted in conflicts in the workplace. These changes led to 

a breakdown in the processes of banking, reconfiguring the sector, settling in a crystallized 

way thus acknowledging moral harassment as a commonplace and institutionalized practice. 

This research concludes that, against this scenario moral harassment proved a commonplace 

phenomenon that was incorporated into the organizational culture of this company as a means 

of punishment for employees who do not meet the established goals. The organizational 

climate of Bank Credit SA is tense and propitious to moral harassment; this phenomenon 

reduces the productive capacity of the employee, leading to increased costs unproductive and 

inefficient for the bank itself. Moral harassment in relations between the employees of the 

Bank Credit SA reveals more commonly vertically downward and its practice is strongly 

perceived by employees of the institution. 

 

Keywords: Moral harassment, productive restructuring, privatization, banking sector. 
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1. PROBLEMA 

 

 

Análise dos impactos nefastos do assédio moral no âmbito do setor bancário privado, 

circunscrevendo as relações no cenário do Banco Credit S.A. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 
“Não se morre diretamente de todas essas agressões, mas perde-se uma parte de si 

mesmo. Volta-se para casa, a cada noite, exausto, humilhado, deprimido. E é difícil 

recuperar-se.” (HIRIGOYEN, 2000)
3
 

 

A pesquisa refere-se à análise de um Banco Comercial de grande porte, ora 

denominado neste estudo de Banco Credit S.A., uma vez que não obtivemos autorização da 

instituição para utilizar sua marca.  

Neste estudo, encontra-se uma bibliografia que traça as mudanças decorrentes da 

reestruturação produtiva que tem sido alvo a categoria dos bancários, com início durante os 

anos de 1980. Além das mudanças que transformaram o espaço de trabalho, temos também as 

mudanças no contexto do setor bancário, levando ao aparecimento de queixas de assédio 

moral e a impactos mais sérios na saúde de alguns trabalhadores, tais como: Depressão, 

distúrbio do sono, doenças psicossomáticas, dores na coluna, enxaqueca, choque de 

ansiedade, invalidez psíquica e perturbação funcional. O trabalhador bancário da atualidade 

tem jornadas de trabalho mais longas; metas a serem cumpridas; pressão pela produção e 

controle estrito sobre os tempos de trabalho, entre outras modificações na organização do 

trabalho. O bancário vive uma transformação que o coloca frente a frente às novas formas de 

organização do trabalho e sofre as conseqüências disto: um maior número de afastamentos do 

trabalho por LER (Lesões por Esforços Repetitivos), estresse decorrente do trabalho e 

sofrimento mental (GRISCI, 2002; GRISCI& BESSI, 2004; SEGNINI, 1999). 

Esse quadro ratifica a idéia de que a prevalência do assédio moral no trabalho na 

categoria bancária seja elevada. No entanto, até o momento existem poucos dados sobre a 

ocorrência do assédio moral no trabalho nessa categoria. Assim, o enfoque principal deste 

trabalho é discutir, através de um estudo de caso, pesquisa qualitativa etnográfica 

exploratória e quantitativa etnográfica virtual, a freqüência de ocorrência de situações 

                                                 

 
3
 Assédio moral: a violência perversa no cotidiano, p. 66 
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constrangedoras no trabalho em uma amostra de bancários brasileiros que, dependendo da sua 

duração e de outros componentes, podem ser compreendidos como assédio moral do trabalho. 

Além disto, esta pesquisa visa identificar quais as características pessoais das vítimas, 

tais como gênero, faixa etária, orientação sexual, identidade de cor ou raça, formação e nível 

hierárquico ocupado na empresa são as mais acometidas por assédio moral.  

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Investigar como se dá o assédio moral dentro das práticas e normas do Banco Credit 

S.A., por meio do estudo de caso dos empregados deste banco -Superintendência Regional 

Centro - RJ. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar os fatores condicionantes para a qualidade de vida do trabalhador 

tendo como base (a) o ambiente de trabalho e (b) a relação entre os 

empregados, visando assim, identificar os problemas comportamentais (de 

ordem física e psíquica) do empregado subjulgado ao assédio moral na 

instituição analisada; 

 Identificar qual o real propósito da cartilha de assedio moral divulgada pelo 

Banco Credit S.A. objetivando aferir se (a) os empregados são os reais 

beneficiários do conteúdo destas informações ou (b) se a instituição utiliza 

deste para se prevenir de futuras ações judiciais que envolvam indenizações 

por assédio moral; 

 Relacionar o objetivo declarado na cartilha de assédio moral do Banco Credit 

S.A (combater a prática na instituição) ao objetivo fim (não declarado), ou seja, 

o de mitigar os custos operacionais e de transação, tais como: o absenteísmo, a 

baixa produtividade, a desmotivação, as ações judiciais etc.;  
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 Analisar a cultura organizacional do objeto de estudo (Banco Credit S.A. -

Superintendência Regional Centro - RJ).  
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4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

De acordo com a realidade percebida no ambiente organizacional, no dia a dia dos 

empregados desta empresa em questão, percebi a necessidade de realizar um estudo 

direcionado ao tema assédio moral para que, além de participar de forma mais clara os 

empregados do Banco Credit S.A. acerca das causas, efeitos e direitos desta prática adotada 

na empresa; propor uma participação mais efetiva dos responsáveis diretos por este mal que 

atinge a vida profissional e social das vítimas que sofrem assédio moral.  

O presente estudo almeja ser uma ferramenta para melhor entendimento do assédio 

moral dentro das instituições bancárias sob a perspectiva dos trabalhadores do setor em 

questão, visto que até o presente momento ainda existem poucos estudos relevantes sobre o 

tema. 

Para a criação dos métodos de análise, foi adotada a visão do assédio moral 

contextualizado ao momento histórico do processo de reestruturação produtiva e a introdução 

de novas tecnologias de gestão. Neste estudo de caso (referenciado em entrevistas) aos 

empregados do Banco Credit S.A. - Superintendência Regional Centro - RJ, foi utilizada a 

metodologia dessa dissertação científica
4
 e argumentativa

5
, como instrumento para aferir: 

 

a. Como as práticas internas da instituição influenciam na saúde do trabalhador; 

b. Como o trabalhador responde, em termos de produtividade quando é acometido 

pelo assédio moral; 

c. É possível estabelecer uma correlação causal entre a estrutura hierárquica do 

Branco Credit S.A. e a prática de assedio moral? 

 

 

 

 

                                                 

 
4
 Salomon (1972  apudLakatos& Marconi, 2009). 

5
 Salvador (1980 apudLakatos & Marconi, 2009). 
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5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta dissertação discuti o assédio moral dentro do Banco Credit S.A. através dos 

argumentos sustentados por:  

  

(1) Barreto (2003) no que tange aos diversos tipos de humilhação sofridas no 

ambiente de trabalho, assim como, seus efeitos físicos, psicológicos na saúde 

do trabalhador, 

 (2) Freitas (2009), no que se refere à repercussão psicossocial do assédio moral 

no ambiente organizacional e;  

(3) Dantas (2009) nas reflexões acerca do assédio moral, instituído enquanto um 

ato de violência consentida dentro das organizações, pela conivência, dada a 

própria estrutura hierárquica (distribuições de cargos e funções) da empresa. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1. Privatizações e Novas Relações De Trabalho 

 

 

No contexto das reformas de inspiração neoliberal, levadas a cabo pelo Estado 

brasileiro desde meados da década de 1980 e intensificadas na década de 1990, muitos setores 

estatais foram privatizados e se reestruturaram, procurando incorporar um conjunto de 

inovações técnicas, processuais e organizacionais para se tornar mais eficiente e competitivo. 

A reestruturação foi sustentada pela necessidade de incrementar a produtividade, de aprimorar 

a qualidade e de reduzir os custos de transação (COAESE, 1937), visando tornar as empresas 

ainda não privatizadas mais atraentes aos olhos dos investidores. As empresas já privatizadas 

intensificaram o ritmo das mudanças ainda mais, visando os princípios de uma economia 

regulada, sobretudo, pelo mercado.  

No entanto, para os trabalhadores, as inovações agravaram os riscos e intensificaram 

os conflitos existentes no cotidiano das relações de trabalho. No Brasil, a privatização trouxe 

conseqüências sociais negativas, destacando-se, por um lado, o desemprego e, por outro, a 

intensificação do ritmo das atividades dos que permaneceram nas empresas, o aumento da 

insalubridade, da periculosidade e da penosidade nos ambientes de trabalho, o agravamento 

da situação de saúde, o aumento da freqüência e da gravidade dos acidentes, sobretudo o 

assédio moral.  

O entendimento do processo de saúde-doença proposto por Laurell & Noriega (1989) 

foi definido como uma ação socialmente condicionada e relacionada, especialmente, as 

condições de vida e ao trabalho, a análise focaliza a organização do trabalho e ao dia-a-dia da 

jornada dos trabalhadores, tendo como panorama geral a problemática da privatização e da 

reestruturação produtiva em curso.  

Esta análise permitiu entender o marco debate que trata da progressiva consolidação 

do padrão de produção e acumulação capitalista emergente no âmbito mundial a partir dos 

anos de 1970, cujo cerne ainda baseava-se na necessidade de ampliação da taxa de lucro 

através do desenvolvimento e do acirramento da competitividade empresarial e da 

intensificação do controle sobre o processo de trabalho.  
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6.1.1. Privatizações e Ações Coletivas: A incorporação do BANESPA pelo Banco Credit 

S.A. 

 

Palassi (2012) retoma por ocasião o processo de privatização ocorrido no governo 

Fernando Henrique Cardoso em 1994, a discussão dos movimentos sindicalistas e de 

bancários do BANESPA, instituição bancária do setor público no Estado de São Paulo que foi 

incorporado pelo banco Credit S.A. Em estudo Vilhena & Sicsu (2004) intitulou estes 

trabalhadores de “banespianos”. A partir da análise de entrevistas, Palassi (2012) encontrou 

uma forte participação dos banespianos no movimento de anti privatização, que fortaleceu a 

identidade coletiva e a mobilização, impactando politicamente e em ações de militância na 

defesa dos interesses coletivos. 

Entretanto, houve uma dualidade nos interesses dos trabalhadores em geral em 

contraposição ao dos sindicalistas, em particular. Os primeiros expressavam sua consciência 

individualista, já os sindicalistas, ao contrário, revelaram uma postura coletiva a favor da anti 

privatização. Palassi (2012) também propôs nesta analise, o entendimento de outras situações 

semelhantes que ocorreram em outras gestões públicas estatais, tais como: construção da 

identidade coletiva de classe, durante a luta pela anti-privatização junto aos movimentos 

sindicais, mas que por fim, foi a privatização do Banespa que acabou por abalar esta 

identidade, promovendo a crença da falta de poder dos sindicatos. 

A privatização do Banespa teve alguns impactos principais:  

(1) derrotou o movimento anti privatização;  

(2) descredenciou a eficácia política do movimento sindical;  

(3) fragmentou a identidade coletiva; e 

(4) favoreceu a desmobilização na participação sindical.  

 

 

6.1.2. Reestruturação produtiva do setor bancário 

 

De acordo com Vilhena & Sicsu (2004), a partir de 1990 o setor bancário passou por 

um processo de reestruturação devido à estabilização econômica com a implantação do Plano 

Real, que reduziu praticamente a zero os ganhos inflacionários para o setor; que trouxeram à 
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tona a necessidade de uma nova estratégia de racionalizar custos, fechamento de agências 

bancárias, demissão de empregados dos bancos e o aumento de investimentos em automação 

bancária. Todas essas transformações contribuíram para que o país alcançasse grandes ganhos 

de produtividade do trabalho bancário.  

A reforma financeira, que também fez parte do processo de reestruturação do setor 

bancário, desencadeou processo de fusões, incorporações e privatizações dos bancos 

estaduais, e a entrada de bancos estrangeiros no Brasil, aumentando a competitividade no 

setor.  

A produtividade bancária associou-se às idéias de melhorar o desempenho, 

rendimento, eficiência e o atingimento de objetivos e metas. O aumento da produtividade 

permitiu uma redução do custo unitário das transações bancárias e garantiu uma margem de 

lucro maior. Esta é uma análise da visão do banqueiro. Por outro ângulo, estas mudanças 

atingiram diretamente os trabalhadores do setor bancário, que ficaram expostos a 

conseqüências como: eliminação de postos de trabalho no setor, insegurança no ambiente de 

trabalho, a substituição da mão de obra por equipamentos informatizados, o acumulo de 

funções devido à redução de quadro funcional, e a remuneração variável atrelada aos 

indicadores de desempenho e produtividade. A recusa patronal em aceitar as negociações 

coletivas que buscam relacionar aumentos salariais com produtividade era recorrente, segundo 

relato da FENABAN – Federação Nacional dos Bancos. A Figura 1 ilustra as etapas do 

processo de estabilização econômica (anos 80 e 90). 

 

Figura 1 Etapas do processo de estabilização econômica (anos 80 e 90) 
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6.1.3. O Assédio Moral Na Reestruturação Produtiva 

 

Nos textos anteriores pudemos entender a reestruturação produtiva, o processo de 

privatização para os trabalhadores, as mobilizações da classe bancária e as repercussões no 

dia a dia dos trabalhadores. Heloani (1991) traçou dentro do estudo no contexto do exposto 

acima, as implicações aos trabalhadores dentro das organizações e principalmente desvelou a 

prática do assédio moral. 

Este autor caracterizou o que é assédio moral no trabalho, pelas práticas, condutas 

abusivas (constantes e direcionadas) que atingem a dignidade e a identidade da pessoa, 

fazendo com que o funcionário se sinta fragilizado, levando-o, na maioria dos casos, a pedir 

demissão. Colocar o trabalhador para fora do espaço de trabalho é o objetivo maior de quem 

pratica o assédio moral. 

O assédio moral é cometido geralmente por superiores, mas pode ter, sim, relação 

horizontal, como destaca Heloani (1991) o que chama de assédio por “iguais”, por pessoas do 

mesmo nível hierárquico. Na maioria das vezes, o assédio moral começa de cima pra baixo. É 

praticado pelo chefe e depois acaba sendo imitado pelos colegas. Pode começar com piadas e 

apelidos pejorativos e ir crescendo. No início, a vítima fica espantada, não entende o que está 

acontecendo. Quando toma consciência e tenta reagir, o processo já tomou tal rumo que ela 

não consegue mais se defender. É importante destacar que o assédio moral não precisa ser 

uma coisa grosseira, mas pode começar de forma sutil. O assédio moral fragiliza o 

colaborador, deixa-o inseguro, ele não consegue mais trabalhar como deveria, perde a vontade 

de ir para a empresa.  

Falando de estudos sobre assédio moral no Brasil, ele destaca que a forma mais 

comum é o assédio moral do superior aos seus subordinados hierárquicos, em maior parte 

acomete mais mulheres do que homens e ainda mais mulheres da raça negra. Outros 

assediados em grande parte são homossexuais, pessoas acima do peso, portadores de 

necessidades especiais. pessoas que se diferem da maioria. Em ambientes tipicamente 

masculinos, existe probabilidade maior de que elas sejam vítimas. Mais mulheres do que 

homens, eles viram o alvo.  

De acordo com Heloani (1991), os principais danos sofridos por quem enfrentou 

assédio moral no trabalho são: sociais, familiares, físicos e psicológicos. Físico porque existe 

alteração brutal do sono, sudorese, estresse patológico e taquicardia. Isso tudo faz com que 

esses danos passem, efetivamente, a ter ordem psíquica, pois a pessoa torna-se insegura, não 
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se reconhece mais como trabalhadora e, não raro, embora seja vítima, se pergunta por que está 

passando por isso, se sente culpada. A própria família da pessoa passa a ser penalizada. A 

pessoa tem vergonha de contar os episódios do assédio moral, principalmente se for homem. 

A tendência é afastar os familiares e amigos. A vítima, por adotar atitudes incomuns, acaba 

até sendo agredido pelo familiar. Os cônjuges acham que a vítima tem caso extraconjugal, por 

exemplo. O colaborador pode sair da empresa, pois não consegue voltar ao trabalho, ou se 

aposentar precocemente, causando problema até mesmo para a previdência social.  

Por fim, destaca que a empresa é sempre responsável pelo que acontece dentro dela. A 

organização pode ter que pagar indenização por danos morais. O valor depende do tipo de 

empresa e do tipo de dano causado à vítima. Mas é preciso ressaltar que essa indenização não 

cura o trabalhador, nem tampouco elimina os prejuízos causados para a imagem da empresa. 

De maneira complementar Bancaleiro (2007) ratifica os pressupostos de Heloani (1991) 

através de um estudo que, conforme a Figura 2, apresenta os cenários onde o bem estar 

organizacional está diretamente ligado a boas práticas morais, como o bom relacionamento, e 

no pólo oposto, um ambiente destrutivo embebido em atitudes que claramente relacionam-se 

ao assédio moral. 

 

Figura 2 Intensidade do Assédio. Fonte: Bancaleiro (2007) 
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6.2. Assédio moral e suas conseqüências: empregado e empresa 

 

A violência no ambiente organizacional se apresenta de forma variada, com 

conseqüências físicas e sofrimentos psíquicos, atentando ao fato de que a violência torna-se 

cada vez mais perversa e sutil (DANTAS, 2009). Neste cenário emerge um fenômeno que 

apesar de praticamente invisível e sutil, vem merecendo especial atenção das organizações, 

dos empregados e das sociedades civil e jurídica, tendo em vista os danos que provoca. Este 

fenômeno por Ladwig (2010) é o assédio moral. 

As condições de trabalho nas organizações, representado pelo ambiente de trabalho, 

assim como a relação entre os empregados, são fatores condicionantes para a qualidade de 

vida de qualquer trabalhador, portanto, é muito comum identificar problemas de 

comportamento, doenças físicas e psíquicas por parte do empregado agredido por assédio 

moral.  

Barreto (2003), por sua vez, define assediar como “uma operação ou conjunto de 

sinais que estabelece um cerco com a finalidade de exercer domínio.” O abuso de poder, de 

forma repetida e sistematizada, constitui a principal característica de assédio moral, 

considerando a prática da perversidade no local de trabalho. Vale destacar que o abuso de 

poder aparece sutilmente e não de forma explicita. O assédio moral especificamente no 

ambiente de trabalho é conceituado na dissertação de mestrado por Barreto (2003) como:  

“A exposição dos trabalhadores 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, dirigidas a um ou mais subordinados, desestabilizando a 

relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistir 

do emprego.” (BARRETO, 2003, p. 108) 

 

O assédio moral tem como uma de suas conseqüências o afastamento da vítima de 

suas atividades laborais, caso a mesma não atinja a expectativa da empresa, não siga uma 

política de organização que a mesma acredite ser correta e que é imposta a todos os 

trabalhadores de forma continuada. Segundo Ávila (2008) esse fenômeno pode ser vertical e 

horizontal e categorizado em três possibilidades distintas, levando em consideração a 

hierarquia organizacional.  

Seguindo essa categorização o assédio moral assume papel de fenômeno: vertical 

ascendente, quando a prática do assédio moral parte do subordinado para com o seu superior 



 

19 

hierárquico - caso raro; vertical descendente, os subordinados são assediados pelos superiores 

hierárquicos, utilizando do seu poder para alcançarem o que desejam perante os seus 

subordinados – caso muito freqüente; ou ainda, horizontal: caracterizado pelo assédio entre 

empregados de mesmo nível hierárquico que ocorre geralmente em situações onde há disputa 

de posições e cargos dentro do seu ambiente de trabalho, caracterizado pela individualização e 

redução do trabalho em equipe.  

Molon (2004) faz considerações acerca do tema onde, o assédio moral, além de ser um 

dano pessoal, pode ser interpretado como acidente do trabalho, sendo aquele que decorre pelo 

exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou 

redução da capacidade permanente ou temporária para o trabalho. (c.f. LEI 8.213 de 24.07.91 

– art. 19). Ou seja, trata-se de um evento único ou continuado, imprevisto e com 

conseqüências geralmente imediatas, no qual o assédio moral está inserido.  

Várias conseqüências físicas e psíquicas são percebidas em vítimas de assédio moral, 

dentre elas: cansaço, nervosismo, distúrbio do sono, enxaqueca, dores na coluna, entre outros. 

Conforme descrito por Santos (2003), as conseqüências percebidas nas vítimas são uma 

autodefesa do organismo, que estendidas em longo prazo podem dar lugar ao choque, 

ansiedade, estado depressivo e, podendo chegar ao desenvolvimento de doenças 

psicossomáticas, levando em alguns casos a invalidez psíquica.  

As conseqüências não são detectadas somente nas vítimas, percebe-se também o 

prejuízo contabilizado às organizações, uma vez que integrada do processo de assédio moral, 

a vítima reduz a sua capacidade produtiva no trabalho, falta ao trabalho por decorrência de 

doenças, e além das despesas com processos judiciais. Todos estes fatores causam prejuízos 

relevantes às organizações.  

A visão de Freitas (2007) abarca toda a discussão acerca do assédio moral, visto que, a 

abrangência de suas perspectivas afere os graus sobrepostos nas esferas individual, 

organizacional e social.  

No âmbito individual os prejuízos afetam a vida psicossocial do sujeito, isto é, atinge 

sua personalidade, identidade e auto-estima causando desordem na vida psíquica, social, 

profissional, familiar e afetiva do indivíduo, causando problemas de saúde, sobretudo de 

natureza psicossomática tais como a redução da capacidade de concentração, depressão, 

pensamentos autodestrutivos e tentativas de suicídio. Em decorrência disso as vítimas tendem 

ser afastadas do trabalho ou mesmo perder o emprego, acentuando assim sentimentos de 
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nulidade e de injustiça, descrença e apatia, cujos efeitos colaterais tendem ser vistos pelo 

alcoolismo e uso de drogas. 

No âmbito organizacional os efeitos nocivos citados referem-se ao afastamento de 

pessoal por doenças e acidente de trabalho. Elevação do absenteísmo e turn over com custo de 

reposição, queda de produtividade face à moral do grupo e da qualidade do clima de trabalho, 

custos judiciais, custos de imagem da empresa (para clientes internos), enfraquecimento da 

adesão nos processos organizacionais e eventual redução do valor da marca.  

Por último, Freitas (2007) sugere que o âmbito social seja completamente ignorado 

nos estudos acerca do assédio moral, o que não deveria ocorrer dado que a sociedade como 

um todo é quem paga (através de impostos) os custos oriundos da prática deste fenômeno, tais 

como:  

“acidentes de trabalho e a incapacitação precoce de profissionais, o aumento de 

despesas médicas e benefícios previdenciários (licenças, hospitalizações, remédios 

subsidiados, longos tratamentos médicos), a elevação do nível de suicídios na 

sociedade, as aposentadorias precoces, a desestruturação familiar e social das 

vítimas, a perda do investimento social feito em educação e formação profissional, o 

custo do potencial produtivo desse profissional afastado por invalidez ou redução do 

seu potencial empregatício”. (FREITAS, 2007, pp. 6.). 

 

6.2.1. Assédio Moral e suas diversas práticas 

 

No estudo de Barreto (2003) o assédio moral é o ato de exposição de forma 

prolongada e repetitiva de uma pessoa a condições de trabalho que deliberadamente vão sendo 

degradadas, fazendo do ambiente de trabalho um lócus de desprazer e sofrimento. Assediar 

“significa uma “operação” ou conjunto de sinais que estabelece um cerco com a finalidade de 

exercer domínio”. 

As relações humanas de cunho autoritário abalam a saúde, pois não se considera a 

individualidade, levando a manifestação de distúrbios e danos psíquicos variados. O clima de 

insegurança no trabalho potencializa as relações autoritárias, a competitividade, o 

individualismo; por sua vez o trabalhador acaba por isso tolerando o sofrimento alheio e ao 

seu próprio sofrimento. 

O assédio moral pode se revelar em diversas práticas, tais como
6
: 

 

                                                 

 
6
 TROCCOLI, Ana Luiza. Assédio moral e relações de trabalho na atualidade: um breve estudo. 
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(1) isolamento: pelas mais diversas razões o diretor, chefe ou os colegas de 

trabalho se afastam do assediado, reduzindo as conversas e cumprimentos 

como um simples cumprimento de bom dia. Todos permanecem na 

“panelinha”, onde conversam e riem entre si, ignorando completamente a 

presença e as falas da vítima. O chefe faz reuniões com a equipe, e não chama 

o funcionário. Coloca-o em salas ou “cantos” isolados, longe das áreas em que 

as atividades produtivas ocorrem. O assediado sente-se desnecessário ou 

incômodo para a equipe, rejeitado, incapaz de cativar amigos do trabalho, 

incapaz de tratar de assuntos ou fazer coisas que despertem o interesse dos 

demais. Não raras vezes fica se torturando pensando que possa ter causado que 

errou com o grupo. 

Há outro tipo de isolamento, que não se confunde com assédio moral, mas dele 

advém, exercido pelo trabalhador como forma de auto proteção. Tanta 

humilhação e desrespeito ele encontra entre os seus pares que acaba se isolando 

para se blindar da agressão. O resultado é mais provocação, dessa vez em 

virtude de sua “suposta” personalidade anti-social, de sua falta de espírito de 

equipe e de entrosamento. 

(2) subestimação da capacidade: apesar de suas habilidades, o assediado tem a 

sua capacidade explícita ou implicitamente questionada, o que, de primeira, lhe 

põe humilhado, injustiçado e revoltado, mas em seguida, passado um tempo, o 

faz duvidar da própria capacidade, como se o assediador tivesse razão em 

menosprezá-lo. O sentimento de inferioridade aflora e o assediado passa a ter 

vergonha de expor o seu trabalho e as suas idéias perante os colegas. Passa, 

também a ter receio de aceitar desafios ou tarefas mais elaboradas e fracassar. 

     A subestimação da capacidade está nas críticas enfáticas e constantes - muitas 

vezes infundadas - no desdém pelas opiniões do assediado, na supressão de 

tarefas próprias de sua função (ou até em supressão de qualquer tarefa) e na 

concessão de tarefas esdrúxulas, cuja execução não demanda formação ou 

capacitação profissional alguma. 

(3) pressão abusiva para o cumprimento de metas: embora seja comum e 

aceitável que as empresas imponham metas para seus funcionários, é 

inaceitável que a pressão para que sejam elas cumpridas ou a “punição” pelo 

não cumprimento constranjam, humilhem ou ridicularizem o trabalhador.  
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(4) imposição de metas inatingíveis e sobrecarga de trabalho: conquanto não 

se repudie a imposição de metas para os trabalhadores, as metas devem ser 

atingíveis. Do contrário, ou o trabalhador ultrapassará as suas forças e 

enfrentará um esgotamento mental e físico para chegar próximo de tais metas 

ou ele simplesmente não as atingirá e se sentirá impotente, incapaz e padecerá 

de vergonha e sentimento de culpa por ter desapontado a organização (sem 

contar o receio angustiante de ter seu emprego sob risco). Igualmente 

repugnante é a imposição de uma carga de trabalho extenuante, que faça o 

trabalhador padecer mental e fisicamente. A capacidade produtiva do corpo e 

da mente tem limites, sendo absolutamente necessários momentos de repouso, 

inclusive para a retomada do vigor. 

(5) ridicularização: a ridicularização de uma pessoa tem por intuito despertar o 

riso pejorativo dos demais, geralmente submetendo-a a uma situação vexatória 

e vergonhosa, na qual o assediador e os “risonhos” colegas certamente não 

desejariam estar. A vítima da zombaria se sente desprezível e humilhada, e 

muitas vezes furiosa e impotente por não conseguir reagir ao escárnio.  

(6) referências pejorativas e discriminatórias: discrimina-se alguém de várias 

maneiras, como, por ex., desferindo xingamentos, atribuindo-lhe apelidos 

jocosos ou fazendo-lhe da vítima (raça, credo, cor, orientação sexual, idade, 

deficiência física ou mental etc.). A humilhação é certa. A discriminação, por si 

só, já é inadmissível e revela uma forma acintosa de desrespeito às diferenças. 

E o quadro se agrava quando ela se dá no ambiente de trabalho, de forma 

reiterada e principalmente na presença de outrem. 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1. Método etnográfico 

 

Para o estudo de caso esta dissertação adotou o método etnográfico. Segundo Silva 

(1998) esse método propõe que, primeiramente, o pesquisador se coloque no ambiente de 

vivência da comunidade pesquisada e permaneça nela, em tempo integral, para assim 

permitir-se observar todos os acontecimentos corriqueiros, que vão além das cerimônias e 

festas, a fim de compreender a verdadeira forma que se pretende configurar uma determinada 

cultura. Isto é, Silva (1998) sugere que o pesquisador estando presente incessantemente no 

local de estudo é possível ver além das aparências, ver o cotidiano, a essência que se mostra 

quando sua própria presença passa despercebida.  

Em segundo lugar é necessário ao pesquisador um bom domínio teórico sobre a 

antropologia, para levar a maior quantidade de problemas quanto possíveis a campo, para 

comprovar teorias e hipóteses com os fatos encontrados ou ter a flexibilidade necessária para 

refutá-las quando essas se mostrarem empiricamente errôneas, também para ter as idéias e 

metodologias necessárias para que um bom e reconhecido trabalho científico seja feito. 

Em terceiro lugar deve-se ter a metodologia necessária para acumular dados e colher 

informações que sirvam ao pesquisador, para que com todo esse seu material, que deve 

abranger a maior variedade de experiências e fatos, chegar a teorias gerais por meio da 

indução. Essa fase do método deve ser dividida em três partes para a constituição de um corpo 

com esqueleto, carne, sangue e espírito, que represente a verdadeira vida social e cultural que 

é levada ao grupo (SILVA, 1998). Em suma, o esqueleto é construído com base nos dados 

científicos coletados que devem sempre ser discriminados de forma precisa e clara para que 

não haja dúvidas sobre sua procedência e para que se ganhe a confiança do leitor de que o que 

está sendo realizado é um estudo com rigor científico. Devem-se transformar em material de 

base todas as informações, ocorridos e eventos, enfim, o maior número possível de 

informação a respeito da tribo para assim estudá-la. 
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7.1.1. A pesquisa participante 

 

Durante o estudo em campo, os empregados foram observados pelo pesquisador no 

campo de estudo onde foram coletadas opiniões sobre o trabalho realizado e impressões 

acerca do fenômeno assédio moral. 

O estudo pretende utilizar dentre as abordagens metodológicas de pesquisa a 

etnometodologia. Braga (1998) afirma que, um estudo desta natureza propõe-se a apreender o 

significado da "vida diária", sendo que através da preleção dos empregados do Banco Credit 

S.A, é possível entender a gestão desta corporação e de que forma isso é aplicado no dia-a-

dia. Em oposição a métodos tradicionais de manipulação dos problemas de ordem social, o 

que Braga (1998) chama de “essência vista de fora", temos uma nova apreensão da realidade. 

Deste modo, as experiências definem o conteúdo significativo da fala dos funcionários 

(BRAGA, op. cit). Assim, o processo de investigação, a de considerar o que é visto e 

experimentado, tal como o que não é mencionado, ou hipotético, (o comportamento, as ações) 

de modo estabelecer conexões pertinentes ao ambiente de análise (MALINOWSKI, 1953). 

 

7.2. Estudo de caso 

 

Para este estudo de caso, foi escolhido um Banco Comercial de grande porte com 

matriz sediada Madrid, Espanha, denominado Banco Credit S.A.. Este atua e tem participação 

em 40 países, inclusive no Brasil.  

Os respondentes dessa pesquisa são empregados do banco Credit S.A. Estes 

profissionais são notoriamente cobrados em sua produtividade (laboral e de lucros) frente às 

metas orçamentárias propostas pela matriz, a fim de alcançar receitas consideráveis cada 

unidade/agência. Sabe-se que a produtividade por parte destes trabalhadores gera cerca de 

60% do total das metas, sendo, portanto este o público de maior interesse nessa pesquisa. A 

relação cobrança versus subordinação poderia justificar os possíveis casos de prática de 

assédio moral advindo de seus gestores. 
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7.2.1. Universo e Amostra  

 

 

7.2.1.1.Universo  

 

O universo da pesquisa é o corpo gerencial das agências, postos de atendimento e 

departamentos de apoio do Banco Credit S.A. 

 

7.2.1.2.Amostra  

  

A amostra dos respondentes da pesquisa etnográfica de campo foi intencional, por 

limitações de tempo e recursos, constituída por 10 gerentes comerciais de agências do Banco 

Credit S.A., escolhidas aleatoriamente por critérios de acessibilidade. Todos os respondentes 

exercem o cargo de gerência e são subordinados aos gerentes gerais das agências, a quem 

respondem diretamente. 

Já a amostra da pesquisa survey virtual corresponde aos empregados do Banco Credit 

S.A., limitados à Superintendência Regional Centro RJ, objeto de pesquisa desta dissertação. 

A pesquisa foi encaminha por e-mail a 435 (quatrocentos e trinta e cinco) respondentes, dos 

quais 103 (cento e três) concluíram a pesquisa, correspondente a uma taxa de retorno de 

23,67%. 

  

7.2.2. A Empresa em Questão 

 

A pesquisa refere-se à análise de um banco Comercial de grande porte, ora 

denominado neste estudo de Banco Credit S.A., uma vez que não obtivemos autorização da 

instituição para utilizar sua marca. A empresa em questão foi fundada em 1857, na Espanha. 

Inicialmente, operava somente na província denominada Cantabria, posteriormente estendeu-

se por todo o país, através de aquisições de pequenos Bancos. O Banco Credit S.A. expandiu 

a sua presença em todo o mundo por meio de aquisições e obtenção de sinergias a partir de 

processos de integração de negócios bem sucedidos. 
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O Estudo do Observatório Social (2001) descreve o processo de internacionalização 

deste banco no Brasil. Em 1957, cem anos após a sua fundação, o grupo Credit S.A. entrou no 

mercado brasileiro por meio de um acordo operacional com o Banco Intercontinental do 

Brasil S.A. A partir dos anos 90 buscou estabelecer forte presença na América Latina, 

particularmente no Brasil. Hoje o Banco Credit S.A. é o quarto maior banco do país em 

volume de ativos. Esta representatividade é fruto de quatro fusões muito bem sucedidas, 

envolvendo alto volume de negócios. Em 1997, o grupo adquiriu o Banco Geral do Comércio 

S.A., um banco de varejo de médio porte. Dois anos depois, o Banco Credit S.A. adquiriu o 

Banco Noroeste S.A. para fortalecer ainda mais a sua posição como um banco de varejo no 

Brasil. Em janeiro de 2000 adquiriu o Banco Meridional S.A. (incluindo a subsidiária Banco 

Bozano, Simonsen S.A.), um banco atuante em serviços bancários de varejo e atacado, 

principalmente no sudeste do Brasil. 

O Grupo demonstrou de forma consistente a sua capacidade de realizar aquisições 

significativas no Brasil, integrar as instituições adquiridas em seus negócios existentes e 

melhorar o desempenho operacional destas instituições. Este foi o caso, em particular, da 

aquisição do Banespa pelo Banco Credit S.A., em novembro de 2000. Por meio desta 

aquisição, passou a ser um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com sólidas operações 

em serviços bancários de varejo e atacado, estrategicamente posicionado no sul e sudeste do 

País. Em 2008, o Banco efetuou a fusão com o Banco Real, que o levou alcançar, no ano de 

2011, a posição de quarto maior banco em atividade no Brasil, classificados pelo patrimônio 

liquido, segundo dados da Exame (2012). 

Hoje o Banco Credit S.A. possui 24 milhões de clientes, sua rede de atendimento é 

composta de 3.728 pontos de venda, entre agências e postos de atendimento e cerca de 50 mil 

empregados. Dados do BCB
7
 (2012). Todos estes números gigantescos demonstram a 

velocidade em que o grupo evoluiu no Brasil. Porém este crescimento em tempo recorde, 

através de fusões e aquisições, é questionado no que tange a qualidade do ambiente de 

trabalho, engajamento das equipes, choque de cultura e processos hierárquicos entre o Banco 

Credit S.A. e as instituições incorporadas.  

Nesta última fusão, com o Banco Real, os empregados que aderiram à nova realidade 

do Banco Credit S.A. não tiveram nenhum treinamento efetivo para aderirem às novas 

ferramentas de trabalho, o choque de cultura foi percebido claramente pelos empregados, uma 

                                                 

 
7
 BCB: Banco Central do Brasil 
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vez que saíram do trabalho num dia, e no outro a bandeira já havia mudado; mas não só a 

bandeira havia mudado, assim como as metas, o sistema operacional, as ferramentas de 

trabalhos todas eram novas; os empregados absorvidos sequer tiveram um acompanhamento 

no início do processo que amenizasse os impactos da integração no novo ambiente de 

trabalho; não houve um cuidado, uma atenção com aqueles que estavam se inserindo na nova 

estrutura organizacional, cujos valores e situações cotidianas eram completamente diferentes 

das suas antigas realidades. As cobranças eram brutais, era estabelecida uma pressão 

exacerbada pelo cumprimento das metas e objetivos quase sempre inatingíveis. Muitos 

empregados neste período pediram demissão, foram demitidos ou se afastaram por motivo de 

doença. Este cenário conturbado teve repercussão nos sindicatos de classe e na mídia 

nacional, conforme artigo publicado recentemente pela CONTRAF–CUT
8
 (2012) que cita as 

demissões em massa no banco "que atingiram principalmente funcionários com mais de 10 

anos de casa e muitos deles oriundos de bancos adquiridos (Banespa, Real, Meridional, 

Noroeste), perto da aposentadoria e até pessoas com deficiência. Dispensas que acontecem em 

pleno final de ano, às vésperas do Natal". 

 

7.2.3. Cartilha de combate ao assédio moral nas relações de trabalho 

 

Tal como descrito nos objetivos desta dissertação, a análise da Cartilha divulgada aos 

empregados do Banco Credit S.A. é abordada e discutida através dos argumentos de Freitas 

(2007) no documento da Contraf-Cut (2010), e visa constatar qual o real propósito da cartilha: 

se os empregados são os reais beneficiários do conteúdo destas informações, ou se o Banco 

Credit S.A. utiliza deste meio de comunicação para se prevenir de futuras ações judiciais que 

envolvam indenizações por assédio moral.  

O material intitulado "O Banco Credit S.A. contra o Assédio Moral nas Relações de 

Trabalho", que visa, segundo a empresa, combater a prática do assédio moral e auxiliar os 

funcionários a "cultivar e manter relacionamentos respeitosos e transparentes". No entanto, a 

Contraf-CUT (2010) identificou diversas interpretações conceituais que favorecem os 

interesses da empresa, em detrimento da proteção da saúde dos trabalhadores, objetivo final 

do combate ao assédio moral.  

                                                 

 
8
 CONTRAF-CUT: Confederação nacional dos trabalhadores do ramo financeiro 
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Um dos trechos que fala sobre o tema poder, segundo o material, garante o 

empregador pela legislação brasileira, afirmando que: "o exercício deste poder, dentro dos 

limites legais não configura assédio"; outro item do da cartilha diz que: "a exigência do 

cumprimento das metas é atitude que não caracteriza assédio moral, pois se trata de atitude 

normal ditada pela competitividade do mercado." 

Contraf-Cut (2010) sustenta a idéia de que o beneficiário desta informação é o 

empregador, que “tenta” se garantir embasado na lei. Sem dúvida que as empresas têm o 

direito de definir a maneira como seus empregados desenvolvam as suas tarefas, mas a forma 

como se dá o exercício do 'poder dos gestores' pode impulsionar o surgimento de ocorrências 

de prática de assédio moral.  

Plínio Pavão, dirigente da Contraf-CUT, afirma que o regime de metas, ao contrário 

do que afirma a cartilha, tem sido inegavelmente um impulsionador do assédio moral e que os 

bancos se recusam a debater em mesa de negociação com os sindicatos.  

Outro item identificado na cartilha evidencia o descaso do banco espanhol com a 

saúde dos trabalhadores está no item 2.4 do material, que apresenta as conseqüências da 

prática de assédio moral, identificadas pela empresa. O material da empresa diz:  

 

“Como principais conseqüências, destacam-se: (a) custos com absenteísmo 

(ausência); (b) custos com improdutividade ou baixa eficiência/baixo nível de 

produtividade; (c) licenças previdenciárias; (d) falta de engajamento e motivação 

pessoal; (e) clima desfavorável na empresa; (f) danos à reputação da empresa; e (g) 

custos com ações judiciais.” (CONTRAF-CUT, 2010) 

 

É notório no trecho acima que os itens destacados como “principais conseqüências” 

referem-se somente aos interesses da empresa e não se relaciona à saúde física e mental dos 

empregados. O Banco preocupa-se em combater o absenteísmo, enquanto deveria se 

preocupar em promover um ambiente de trabalho saudável, sem a prática do ato de assédio 

moral. 

 

7.3. Limites do estudo de caso etnográfico e pesquisa etnográfica virtual 

  

Observar o respondente em seu território (ambiente de trabalho), apoiando-se em 

entrevistas semi-estruturadas (roteiro), fazendo intervenções, anotando informações acerca 

dos traços físicos, trejeitos, comportamento gestual e a coerência do discurso são etapas 
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técnicas de uma pesquisa etnográfica. Para isso, “o etnógrafo tenta revelar os princípios da 

prática que norteiam as ações dos referidos membros do grupo local” (GREEN, DIXON E 

ZAHARLICK, 2005, p. 28-29). 

Embora este método seja ideal para descrever um cenário (a interação de seus atores, a 

cultura e os fatores idiossincráticos) a avaliação de seus resultados é lenta, sobretudo quando 

comparada a dinâmica mutável dos mercados. O discurso contemporâneo, sobretudo o da 

Literatura de Gestão, tal como o corporificado na Universidade de Chicago através dos 

argumentos de Penrose (1959), Schumpeter (1942) e Teece, Pisano & Shuen (1997) exalta a 

diversidade, a volatilidade e a adaptabilidade dos mercados, com um propósito central, o de 

instituir estratégias (auxiliares) capazes de incentivar inovações de produtos, processos, 

sistemas de avaliação etc. 

Erickson (1985) considera que o método etnográfico possua limitações, isso porque 

requer do entrevistador tempo - que geralmente fica imerso por longos períodos no locus de 

análise - e a expertise de conduzir a entrevista de forma natural (evitando - inclusive - tomar 

notas) para uma vasta gama dos mais diversos perfis de respondentes, todos atuantes no 

mesmo ambiente. 

 

7.3.1. Estratégia de validação dos dados captados  

  

Essa dissertação adotou como alternativa de validação dos dados captados na pesquisa 

etnográfica uma estratégia que conjuga:  

 

(a) uma pesquisa etnográfica virtual: apoiada em um survey que foi enviada ao 

mailinglist dos empregados da Superintendência Regional Centro – RJ, do 

Banco Credit S.A., quanto na rede social Facebook (página oficial dos 

empregados da Superintendência Regional Centro - RJ) do Banco Credit S.A. 

Este survey foi estruturado a partir dos pressupostos defendidos no marco 

teórico e integrado ao framework de avaliação e validação do roteiro de 

entrevistas
9
, assumindo caráter comparativo-analítico dessa dissertação;  

(b) uma análise do fato social ocorrido em grandes contextos (sustentado pelos 

                                                 

 
9
 Ver roteiro de entrevistas – Anexo 11.2. 
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argumentos do Presidente do Sindicado dos Bancários do Rio de Janeiro 

(BANCÁRIO), Almir Aguiar, em entrevista. 

 

 A vanguarda dessa configuração híbrida de metodologia baseia-se na contraposição 

dos resultados obtidos: (I) nas entrevistas feitas em campo (uma amostra de dez 

respondentes); (II) no survey virtual (amostra de cento e três respondentes) e; (III) na 

entrevista feita com o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, entidade de 

classe de maior representação na cidade, Sr. Almir Aguiar (ator social apto a descrever as 

relações sociais do setor bancário holisticamente). 

Os resultados do survey virtual e a entrevista concedida pelo presidente do Sindicato 

dos bancários do Rio de Janeiro serviram como instrumentos auxiliares na legitimação e/ou 

ratificação do panorama observado nas entrevistas aplicadas em campo. Apesar disso, ambos 

assumirem distintas propriedades quais sejam:  

 

 O survey virtual captou as perspectivas de indivíduos com perfis semelhantes e 

que interagem no mesmo ambiente (mesmo campo de análise) o que mudou foi 

o veículo, neste a comunicação é via web e a comunidade é virtual.  

 A entrevista com o presidente do Sindicato dos bancários do Rio de Janeiro foi 

elucidativa, ela forneceu insghts acerca do comportamento do setor bancário 

como um todo, ajuizando assim, as análises relativas ao perfil do Banco Credit 

S.A., sobretudo àquelas semelhantes ou divergentes do senso comum. 

 

7.3.2. Ferramentas virtuais: MBE - Mecanismos baseados em eletrônica 

 

A pesquisa etnográfica virtual dessa dissertação apoiou-se na funcionalidade integrada 

de 4 (quatro) ferramentas virtuais, quais sejam: (1) Survey Monkey, (2) Mailing list, (3) 

Facebook, (4) VIA Company. 



 

31 

 

Figura 3 Funcionamento integrado das ferramentas MBE 

 

Tais ferramentas compõem um esquema apto na codificação do conhecimento tácito, 

isto é, aquele moldado a partir das experiências pessoais, interações sociais e história de vida 

do indivíduo, em conhecimento explícito, ou seja, codificado através de uma ferramenta (ou 

grupo de ferramentas associadas), conforme demonstrado na Figura 3, cuja finalidade é a de 

corporificar uma gama de informações de modo a condensá-las, validando assim a pesquisa 

etnográfica de campo. (Santos, 2012) 

 

7.3.2.1.SurveyMonkey 

 

Trata-se de software de questionário e ferramenta de pesquisa online que permite o 

usuário construir seus próprios questionários, incluindo escalas de qualificação, questões de 

múltipla escolha, de respostas diretas, entre outros. Além de permitir a coleta de dados através 

de várias fontes integradas, como e-mail, redes sociais e sites corporativos. Possibilita ainda a 

análise dos dados coletados em diversos formatos como gráficos, tabelas, matrizes 

comparativas etc. Esta tecnologia permitiu a criação do survey virtual utilizado nesta 

dissertação. A pesquisa foi encaminhada a 435 (quatrocentos e trinta e cinco) endereços de e-

mail de empregados do Banco Credit S.A. residentes na cidade do Rio de Janeiro, integrada a 

ferramenta Via Company. Destes, conforme a Figura 4, 103 (cento e três) concluíram o 

survey virtual. Todos os dados e estatísticas foram extraídos desta amostra. 

 

MBE

Facebook

Via 
Company

Survey 
Monkey

Mailing 
List
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Figura 4 FGV - Produtividade às Custas do Assédio Moral. Fonte: SurveyMonkey (2012) 

 

 

7.3.2.2.Mailing List 

 

Uma seleção de nomes e endereços eletrônicos (e-mails) utilizados por um usuário ou 

uma empresa, a fim de comunicar-se com um público segmentado, de acordo com o seu 

interesse. Para esta pesquisa selecionamos atores do segmento bancário, especificamente 

empregados do Banco Credit S.A. que trabalham em agências, departamentos de apoio e 

pontos de atendimento, circunscritos na cidade do Rio de Janeiro. Para a seleção do público 

alvo da pesquisa Survey virtual, implementou-se os mesmos parâmetros tal qual aos da 

pesquisa etnográfica de campo. 

 

7.3.2.3.Facebook 

 

Facebook é um serviço de rede social de ampla adesão, com cerca de um bilhão de 

usuários ativos.Viabiliza que a comunicação entre os usuarios e os grupos de interesse, 

organizados por escola, trabalho, ou outras características, seja realizada, além de possibiliar 

aos usuários que participem de grupos com interesses em comum. Este serviço foi utilizado 

no âmbito de disponibilizar o survey virtual aos empregados do banco Credit S.A., através do 

grupo formado pelos empregados do Rio de Janeiro, na página desta rede social, confome a 

Figura 5. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
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Figura 5 FGV - Produtividade às Custas do Assédio Moral. Fonte: Facebook (2012) 

 

7.3.2.4.Via Company 

 

Software de automação e gestão de comunicação digital. A tecnologia dessa 

ferramenta dinamiza a troca de informações digitais em grande escala, além de oferecer 

acompanhamento estatístico durante todo o processo de utilização. Esta ferramenta foi 

utilizada para gerenciar a comunicação entre o pesquisador e os respondentes da pesquisa 

survey virtual. O questionário foi encaminhado ao Mailing list de 435 (quatrocentos e trinta e 

cinco) empregados, dos quais 228 (duzentos e vinte e oito)e-mailsforam abertos. A pesquisa 

teve o total de respondentes de 103 (respondentes).  
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8. REVELAÇÕES DE CAMPO 

 

Neste tópico, a presente dissertação apresenta uma conversa estabelecida entre o 

marco teórico e a percepção dos entrevistados (pesquisa etnográfica de campo) acerca dos 

conceitos da literatura aplicados a realidade, isto é, refere-se às observações dentro do 

ambiente em que o respondente está inserido. As ferramentas de validação desta pesquisa são 

os resultados estatísticos extraídos do survey virtual (pesquisa etnográfica virtual), assim 

como as considerações do presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, Sr. Almir 

Aguiar, dado que este possui uma visão global do setor bancário no Rio de Janeiro. Suas 

contribuições permitem avaliar se as práticas adotadas pelo Banco Credit S.A. estão de acordo 

com a prática do mercado como um todo, ou se elas diferem dos padrões do setor bancário. 

 

8.1. Assédio Moral: Perfis mais vulneráveis no banco Credit S.A. 

 

Heloani (1991) identificou que, no contexto dos anos 90, a prática de assédio moral 

ocorre com maior freqüência: (1) do superior hierárquico ao subordinado (vertical 

descendente); (2) em maior parte com mulheres; (3) dentre as mulheres, as de raça negra; (4) 

homossexuais; (5) pessoas acima do peso e (6) portadores de necessidades especiais. O 

mapeamento de perfis do estudo de Heloani (1991) reflete a intolerância e repugnância das 

minorias no ambiente de trabalho. Essa dissertação, embora não tenha usado os aparatos 

metodológicos de Heloani (1991), buscou identificar os perfis mais vulneráveis ao assédio 

moral no banco Credit S.A. 

Para isso foi solicitado aos respondentes a identificarem dos perfis mais vulneráveis a 

sofrer agressões por assédio moral em seu ambiente. Além disso, essa pesquisa correlacionou 

o perfil do respondente à sua declaração de ser ou não vítima de assédio moral. 

Nessa perspectiva, os respondentes quando argüidos acerca do perfil mais vulnerável a 

sofrer assédio moral, em sua maioria, revelaram a não existência de um perfil, por estereótipo, 

ou biótipo mais vulnerável ao assédio moral.  De acordo com o relato dos respondentes, o 

assédio moral está estritamente vinculado as cobranças relativas ao cumprimento de metas.  

Embora a reestruturação produtiva (ano 80 e 90), tenha edificado uma nova forma de 

gestão baseada na eficiência e não no indivíduo, projetando assim os conflitos no ambiente de 
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trabalho, um dos efeitos positivos dessa nova configuração refere-se à admissão das minorias 

visto que os empregados passaram a ser avaliados não pelo seu estereótipo, e sim pela sua 

capacidade em atingir metas.  

 A Tabela 1 apresenta o perfil dos respondentes do Survey. 

Tabela 1 Perfil dos Respondentes do Survey. Fonte: SurveyMonkey (2012) 
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“Independe de cor, religião ou sexo. Na área comercial quem vende, bate as 

metas está bem, protegido. Já os que não cumprem os compromissos 

impostos vão sofrer assédio. Apesar de que no mercado de trabalho o 

preconceito existe: os cargos de chefia em sua maioria são exercidos por 

homens, as oportunidades de promoção e aumento de salário, são prioritárias 

aos homens. Os cargos de presidência, e diretoria são exercidos em sua 

maioria por homens. A mulher sofre preconceito neste caso” (Respondente 

1). 

 

“Quanto à relação de metas e prática de assédio acho que a forte cobrança 

por cumprimento de metas é o balizador que indica se um empregado sofre 

ou não o assédio moral. Não importa se é gay ou negro, se ele faz a parte 

dele eu acho que não acontece o assédio moral, ele fica protegido pela sua 

competência”. (Respondente 3) 

 

“... acho que o que impulsiona o assédio moral é essa relação de poder, com 

a cobrança de metas. Quem bate metas está bem, quem não bate sofre sim 

assédio moral. A cobrança, por parte dos gestores, sempre acontece quando 

o empregado, ou o grupo como um todo não atinge os objetivos impostos 

pelo banco, é feita de forma desmedida, com agressões verbais e exposição 

desnecessária sempre, não tem a ver com o cara ser gay, ou não; acho que 

nem pro ser mulher ou homem, tem tanta mulher crescendo no banco, 

assumindo cargos de diretoria...” (Respondente 7) 

 

De acordo com o Survey não há perfil vulnerável ao assedio moral, ratificando assim 

os relatos expressos pelos respondentes, conforme a Tabela 2. 

Tabela 2 Perfil dos mais vulneráveis ao Assédio Moral. Fonte: SurveyMonkey (2012) 

 

 Contrapondo, os relatos dos respondentes e o resultado do survey, Almir Aguiar 

admite a existência de perfis vulneráveis ao assédio moral.  
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“O perfil dos bancários que sofrem assédio moral são basicamente de 

funcionários mais jovens e mulheres e eu nem diria muito o trabalhador 

negro. Não que ele não sofra, mas é porque hoje nós temos outra discussão 

embasada no preconceito racial, uma vez que cerca de 19% de funcionários 

das empresas do setor são negros e a maioria trabalha na retaguarda onde 

não têm muita exposição de imagem, ou seja, ele já sofre o preconceito antes 

de chegar às áreas de vendas, onde ocorre o assédio moral com maior 

freqüência”. (Almir Aguiar - Presidente do BancáRio) 

 

8.2. Reestruturação produtiva: A nova configuração e os impactos no setor bancário. 

 

Vilhena & Sicsu (2004) ao analisar a reestruturação produtiva estabeleceram uma 

lógica de causalidade que propõe que a estabilização econômica seja decorrente da 

implantação do plano real. Esta situação resultou na redução dos ganhos inflacionários dos 

bancos que, por sua vez, adotaram uma estratégia de redução de custos, fundamentada no: (1) 

fechamento de agências, demissões em massa de empregados e; (2) aumento de investimentos 

na automação dos processos internos. Essa estratégia norteou as novas configurações 

organizacionais do setor bancário no Brasil. 

Essa discussão permeia os impactos gerados pelas privatizações nas relações de 

trabalho, isto é nas reformas de inspiração neo liberal das décadas de 80 e 90 no Brasil.  

Neste contexto as privatizações impulsionaram a reestruturação de diversos setores, 

inclusive o setor bancário, com um objetivo: a busca de eficiência e competitividade por meio 

da incorporação de inovações técnicas, processuais e organizacionais voltadas à redução dos 

custos de transação (COAESE, 1937). 

Na perspectiva dos trabalhadores as inovações aumentaram os riscos e conflitos no 

cotidiano das relações de trabalho, sobretudo porque as medidas adotadas pela reforma 

financeira, que orientou o processo de reestruturação do setor bancário visavam à 

maximização da produtividade (melhora do desempenho, rendimento, eficiência, alcance de 

objetivos e metas) e a redução do custo unitário das transações bancárias. 

Em suma, essas mudanças atingiram os trabalhadores do setor bancário, eliminando 

postos no setor, trazendo insegurança no ambiente de trabalho, substituindo mão de obra por 

equipamentos informatizados, promovendo o acumulo de funções devido à redução do quadro 

funcional e, alem disso estabelecendo um sistema de remuneração variável, atrelada aos 

indicadores de desempenho e produtividade. 
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Laurell & Noriega (1989) Considerando a problemática das privatizações e 

reestruturação produtiva, desenvolveu um estudo focado na organização do trabalho e no dia a 

dia da jornada dos trabalhadores cuja conclusão estabelece que a existência de um processo 

saúde-doença causados pelas pressões internas (ambiente de trabalho) que foram impactadas 

por uma ruptura dos moldes de negociações do setor financeiro.  

Este processo saúde-doença no ambiente de trabalho é uma ação que está socialmente 

condicionada e relacionada às condições de vida e ao trabalho, isto é, as privatizações 

reconfiguraram o setor bancário, caracterizado pelas principais mudanças: (1) Jornadas de 

trabalho mais longas; (2) Acúmulo de funções; (3) Metas a serem cumpridas; (4) pressões por 

produtividade; (5) Controle do tempo de trabalho. Essas mudanças afetaram o ambiente 

organizacional e potencializaram as práticas de assédio moral justificadas pela necessidade de 

ações e estratégias para a permanência e operação dos bancos como um todo, conforme 

ilustrado na figura XX. 

Palassi (2012) Discute o movimento anti-privatização ocorrido no governo FHC
10

 

tendo como objeto de estudo o processo de privatização do BANESPA
11

 no mês de novembro 

do ano 2000. Neste cenário, Palassi (2012) ajuíza duas perspectivas: (1) a dos movimentos 

sindicalistas e (2) a dos bancários do BANESPA (chamados no seu estudo de banespianos). 

A perspectiva dos movimentos sindicalistas baseava-se na adoção de uma postura 

coletiva, ou seja, respondia em favor da anti privatização do setor bancário como um todo. 

Enquanto que, os banespianos expressavam uma consciência individualista. Embora ambos 

fossem contra as privatizações, as diferenças do discurso dificultaram a formação de uma 

identidade coletiva, enfraquecendo assim as ações de militância e mobilização em defesa dos 

interesses do setor. Este enfraquecimento do arranjo institucional foi incapaz de conter a 

privatização do BANESPA, atribuindo assim a crença de falta de poder nos sindicatos da 

classe dos bancários (desmobilização na participação sindical pela ineficácia política do 

movimento sindical). 

A avaliação dos respondentes acerca dos impactos mais relevantes sofridos no setor 

bancário após a reestruturação produtiva refere-se a, em sua maioria, as pressões para 

cumprimento de metas.  

                                                 

 
10

 FHC: Fernando Henrique Cardoso 
11

 BANESPA: Banco do Estado de São Paulo 



 

39 

“Sim, as privatizações foram um momento de muita tensão para os 

bancários, lembro muito bem do sofrimento que nós passamos, muitos 

colegas foram demitidos, muitos mesmo. Quando o BANESPA foi 

comprado pelo Santander as mudanças eram muito rápidas, as metas eram 

abusivas, e os gestores não tinham preparo nenhum pra lidar com isso. É 

claro que essas mudanças geram uma pressão e obriga que o gestor tenha 

uma posição mais agressiva, a pressão gera uma reação no comportamento 

do gestor, fazendo que ele seja mais agressivo. Até que se rompam alguns 

conceitos, o gestor se avilta, e se vê obrigado a fazer coisas que em 

condições normais ele não faria. Então acredito sim que esse processo tem 

haver com o assédio moral, imagino que tenha partido daí, nessa época, hoje 

é uma coisa normal, todos que trabalham com metas estão condicionados a 

sofrerem assédio em algum momento...” (Respondente 2) 

 

“Com certeza. Quando os bancos passaram a cobrar metas, mandaram muita 

gente embora, quem sobreviveu ficou muito sobrecarregado de trabalho, 

porque o corte de pessoas foi muito grande. A cobrança de metas está 

diretamente ligada ao assédio moral. Ela acirra as relações entre os gestores 

e subordinados, que sob pressão não conseguem exercer as metas impostas e 

passam a sofrer agressões verbais dos superiores”. (Respondente 5) 

 
“Claro, pois a partir de então o funcionário passa a ser cobrado por um banco 

privado, onde ele tem que cumprir resultados constantemente. Por exemplo, 

no Banespa se o funcionário não produzir não dá em nada, já quando o 

banco privado assume a administração toda a regra e prática deste novo 

banco passa a valer. Neste caso um gestor pra se manter no cargo ele é 

obrigado a executar todas as metas conforme a nova administração impõe; se 

ele tiver que usar de assédio moral pra conseguir atingir os objetivos ele vai 

usar”. (Respondente 9) 
 
“Quando eu entrei no banco, ele tinha acabado de incorporar o banco 

Banespa, que era uma empresa estatal. Nossa eu tinha muita pena do pessoal 

que veio incorporado de lá, sofreram muito aqui. Muitos foram demitidos 

naquela época mesmo, pois o Banespa tinha pouca tecnologia, muitos 

processos eram manuais, com a incorporação grande parte dessas pessoas 

foram descartadas pelo banco e substituídas por equiparatos eletrônicos. 

Além disso, a cobrança excessiva de metas, as intermináveis horas extras, o 

acúmulo de funções começaram a fazer parte do cotidiano dessas pessoas, 

afinal de contas o banco foi privatizado pra ter maiores resultados 

financeiros. Isso só ocorre quando se sacrifica muito os empregados, com 

redução de quadro, aumento de metas, etc. Todo esse cenário favorece a 

prática de assédio moral”. (Respondente 10) 

 

No Survey fica evidente que os maiores impactos sofridos, pelos empregados, no 

processo de reestruturação produtiva correspondem, em sua maioria, segundo os respondentes 

a pressão por produtividade e metas a serem cumpridas, tal como ilustrado na Gráfico 1. 



 

40 

 

Gráfico 1 Impactos sofridos pelos empregados na Reestruturação Produtiva. Fonte: SurveyMonkey (2012) 

 

O discurso do presidente do Sindicato dos bancários do Rio de Janeiro reforça o que 

foi dito pelos respondentes de campo, isto é, segundo ele a reestruturação produtiva no setor 

bancário instituiu uma pressão por cumprimento de metas. 

 

“É fundamental pontuarmos as privatizações, no período de 94, 95 o Brasil 

teve um volume de privatização muito grande. O Banco do Brasil não 

chegou a ser privatizado, mas foi preparado pra privatização e nessa ocasião 

ocorreram em torno de 48 suicídios no Brasil inteiro, inclusive no Rio de 

Janeiro, tivemos bancários se suicidando. Dentro dessa perspectiva de 

mudança de um banco publico para um banco privatizado o banco teve toda 

uma preparação onde os trabalhadores perderam uma série de conquistas e 

isso reduziu o padrão de vida que não foi diferente da realidade dos 

empregados de outros bancos que efetivamente foram privatizados. O 

próprio BANERJ, o BANESPA, o Banco do Estado da Bahia e uma série de 

outros bancos estaduais, com a privatização, passaram por uma 

reestruturação, onde o bancário que tinha uma série de garantias, uma série 

de direitos; que passando para um banco privado, perde tudo isso. Ele deixa 

de estar numa empresa que não tinha cobrança rígida, até porque na época 

não tinha essa gama de produtos, ou até tinha, mas não como hoje e, passa a 

uma realidade completamente adversa. Então os trabalhadores estavam mais 

soltos e ai quando vão para um banco privado, a coisa muda de figura. É 
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cobrança de banco privado, pressão, e ele tendo que se adaptar as novas 

regras de gestão. Então, fazendo um paralelo das privatizações com o 

assédio moral, isso realmente está condicionado, o assédio acontece até hoje 

e os trabalhadores sentem bastante em relação a isso. É um dos fatores que a 

gente vêm travando com os bancos no sentido de erradicar essa prática”. 

“Hoje eu posso dizer que nos bancos públicos, tanto no Banco do Brasil, 

quanto na Caixa Econômica Federal, tem alguns casos de assédio moral, mas 

os trabalhadores não perdem seu emprego em função de não atingirem as 

metas. Esta ameaça velada que ocorre nos bancos privados é uma questão 

muito seria”. (Almir Aguiar – Presidente do BancáRio) 
  

8.3. As práticas e efeitos do assédio moral no Banco Credit S.A. 

 

Barreto (2003) discorre a cerca dos diversos tipos de humilhações sofridas no 

ambiente de trabalho e dos efeitos físicos e psicológicos na saúde do trabalhador; tendo como 

objeto de análise as relações hierárquicas, tidas como assimétricas, de cunho autoritário. Para 

Barreto (2003) o assédio moral se dá pelo abuso de poder (de forma sutil) que tende a se 

configurar na perversidade, na conduta negativa e nas relações desumanas exercidas no local 

de trabalho que, por sua vez torna-se lócus de desprazer e sofrimento, levando a manifestação 

de distúrbio e danos psíquicos ao empregado, que foram identificados enquanto tipos mais 

recorrentes o isolamento, a subestimação da capacidade, a pressão abusiva para o 

cumprimento de metas, a imposição de metas intangíveis e sobrecarga de trabalho, assim 

como, a ridicularização e as referências pejorativas e discriminatórias.  

 

Gráfico 2 Práticas de Assédio Moral no Banco Credit S. A. Fonte: SurveyMonkey (2012). 
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Conforme relatado pelos respondentes, as práticas mais comuns de assédio moral no 

Banco Credit S.A. são as de pressão abusivas para o cumprimento de metas e a 

ridicularização. 

“Acho que os gerentes PJ sofrem muito assedio moral, pois ficam expostos 

semanalmente em reuniões com os superintendentes. Toda semana é uma 

tensão até chegar a hora da reunião, pois além de serem expostos e 

comparados uns aos outros, provocando uma competitividade, eles são 

cobrados com muita freqüência, e de forma agressiva. As ameaças de perda 

de emprego, principalmente para os que têm família e filhos que dependem 

deles pra se sustentar. A manutenção do emprego é sempre colocada em 

dúvida. Esses empregados são obrigados a aturar todo tipo de grosseria, de 

agressões verbais para manterem seus empregos. É muita covardia, mas 

temos que conviver com isso”.  (Respondente 1) 

 
“... quando um de nós não atinge o objetivo imposto pelo banco, o nosso 

gestor sempre nos assedia verbalmente, com apelidos pejorativos chamando 

de tartaruga, que a culpa da agência não bater metas é nossa...” 

“A minha gerente geral, está sofrendo muito assédio moral por parte do 

superior dela. Está sendo ameaçada de perder o emprego, inclusive ele já 

falou com ela que se o resultado dela não reagir, o nome dela já está para 

revisão no RH. Ela tem reunião de manhã, à tarde e a noite, fora os diversos 

“conferences” durante o dia só cobrando, cobrando....” (Respondente 3) 

 

“As principais práticas são o assédio verbal e escrito, por e-mail, e de 

comportamento também, ao se isolar um empregado que não esteja 

cumprindo metas, por exemplo. O assédio físico eu não identifico. É muito 

comum o verbal, na cobrança de metas, expor o funcionário na frente dos 

outros, fazer comparações em reuniões, tratar com desrespeito. Ocorre 

sempre relacionado ao não cumprimento de metas. Hoje, por exemplo, eu 

vim de uma reunião onde a minha agência não se encontrava em uma 

posição confortável no ranking de metas, minha agência não estava “selada”, 

ou seja, não cumprimos as metas do mês anterior. Isso é público, aparece 

numa projeção pra todos verem, e a cobrança, a pressão, as ameaças também 

ocorrem publicamente, em conjunto com os outros gerentes. Situações muito 

constrangedoras, tanto pra mim que estava envergonhada, como para os 

outros que não precisavam ouvir os insultos que eu ouvi”. (Respondente 4) 

 

“Tudo aqui é prioridade, não temos tempo nem de respirar. O método 

comercial é exaustivo, estamos sempre na mira dos gestores, mandando que 

eu faça mais e mais, sem limites, sempre aumentando a carga. Isso vai me 

desgastando, minando as minhas forças. Acho que este tema do assédio 

moral deve sim ser muito bem trabalhado, pois ele está diretamente ligado a 

cobrança de metas”. (Respondente 5) 

 

“Sou muito pressionada pela diretoria do banco, a cobrança é muito pesada, 

além da forma como o meu gerente fala comigo: levanta o bumbum da 

cadeira e só me volta pra agência com 3 contas novas, manda eu sair da 

minha zona de conforto, senão eu vou rodar; sempre me compara com algum 

gerente que produz mais que eu dizendo que  todo mundo faz menos eu. Fica 

perguntando se eu tenho algum problema...” 

“Eu sinto que uma empresa que tem como objetivo ser a primeira em 

sustentabilidade, qualidade de vida, orgulho pra se pertencer, tinha que ter 
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um RH mais presente, não só em níveis de assistência médica e benefícios 

de ticket, pois isso é de praxe de mercado, mas no cuidado com as pessoas. 

Não acho que isso aconteça aqui”. (Respondente 6) 

 

“Aqui tinha um gerente administrativo que maltratava os empregados, 

tratava-os com descaso, ridicularizava os caixas na frente dos outros, até na 

frente dos clientes”. 

 

“A principal prática é a exposição do funcionário perante todo o grupo, uma 

exposição comparativa. O gerente manda um e-mail comparando a produção 

de todo o grupo, indagando porque todos fizeram e você não, ameaçando. Já 

é ruim quando ele te cobra diretamente, mas na presença dos outros é 

humilhante. Além de cobrar, nestes casos ele nos expõe e ameaça de colocar 

outro em meu lugar”. (Respondente 7) 

 

“Além de perceber o assédio moral eu também sofro. Diariamente somos 

expostos tendo que justificar o não atingimento de várias metas, são cerca de 

30 metas por mês e eles querem que você faça tudo em um dia. É uma 

pressão constante... Não tenho nem vontade de levantar pra ir trabalhar. 

Além das cobranças, as reuniões de comitê de crédito passaram a ser 

reuniões de cobrança, um massacre, em conjunto com todos os gerentes, 

onde todos nós somos expostos e cobrados de forma pejorativa, eu não 

agüento mais isso”. (Respondente 8) 

 

“Um exemplo é o nosso antigo superintendente. Os gerentes que lidavam 

diretamente com ele sofreram muito, ele cobrava muito, com ignorância, 

sempre menosprezando os empregados, diminuindo as pessoas, 

desqualificando os gerentes na frente dos outros, nossa um horror. Isso mexe 

muito com o psicológico da gente. Tora reunião que ele fazia era um 

sofrimento, uma angustia antes porque ninguém sabia o que viria pela frente. 

Eu acredito que os gestores sofrem uma pressão muito maior e talvez por 

isso, o assédio moral seja mais evidente e mais aparente. Eu já ouvi de um 

diretor o seguinte: Se você não está feliz acho melhor você me enviar seu 

currículo pra você tentar outra coisa, pois eu tenho vários conhecimentos. 

Aqui não da pra continuar desse jeito. Vai ser feliz”. 

“Eles nos ameaçam sempre dizendo que temos que cuidar do nosso 

emprego, do nosso plano de saúde, dos benefícios, etc. Usam isso pra cobrar 

e ameaçar de forma velada”. (Respondente 9) 

 

“A forma mais comum que percebo o assédio moral é na exposição dos 

funcionários a cobranças muito pesadas, na frente de outros colegas de 

trabalho, as pessoas são massacradas e por dependerem do emprego tem que 

agüentar calado, um pai de família que tem responsabilidades com seus 

filhos não pode se dar ao luxo de rebater uma agressão, ou revidar; pois tem 

responsabilidades com sua família. Outra forma de assédio é a cobrança 

desmedida de metas”. 

“Sofro sim assédio moral, não só eu como todos os gerentes gerais desta 

regional são expostos a esta agressão. O nosso superintendente não mede 

palavras pra alcançar seus objetivos, ele nos trata como se fossemos 

incapazes. Se julga acima do bem e do mal. Temos reuniões diárias com ele, 

em tons agressivos de cobrança, ameaças, além das reuniões somos 

monitorados o dia todo por seus assistentes, me sinto sufocada”. 

(Respondente 10) 

“... o banco tem política de metas, e como o gestor é humano, e detém do 

poder ele pode se tornar uma pessoa perversa, e acaba cometendo o assédio 
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no sentido de ter prazer através disso. Às vezes, um diretor do sindicato ia à 

agência e um bancário reclamava de um gerente que xinga os funcionários 

diariamente, o assédio tem a questão da recorrência, então todo dia o gerente 

pode cometê-lo” (Almir Aguiar – Presidente do BancaRio). 

 

De acordo com o Survey, a pressão abusiva para o cumprimento de metas é a pratica 

de assédio moral mais comum no Banco Credit S.A. Confira a Gráfico 2. 

De maneira complementar, o estudo de Santos (2003) estabelece que as conseqüências 

percebidas nas vítimas de assédio moral sejam uma auto defesa do organismo refletida em 

patologias, que são justificadas pela falta ao trabalho em decorrência de doenças. As mais 

comuns são: cansaço, nervosismo, distúrbio do sono, enxaqueca, dores na coluna, choque de 

ansiedade, estado depressivo, doenças psicossomáticas e invalidez psíquica. 

Os argumentos de Santos (2003) são validados, nas práticas organizacionais atinentes 

ao assédio moral do Banco Credit S.A., conforme disposto no estudo da Contraf-Cut (2010) 

acerca do conteúdo da cartilha de assédio moral deste banco. Isto é, Santos (2003) propõe que 

essas conseqüências sejam contabilizadas nas organizações pelos prejuízos causados pela 

redução da capacidade produtiva dos empregados e das despesas com processos judiciais.  

Os respondentes admitiram que a depressão seja o principal efeito observado nas 

vitimas que sofrem assédio moral no Banco Credit S.A.  

“Instabilidade emocional, somatizando doenças de comportamento e clínicas 

como palpitação, pressão alta. A minha gerente geral está sofrendo uma 

pressão muito grande por parte do banco, já há algum tempo, ela chegou à 

agência ontem e teve um piripaque, ficou toda dormente, com palpitação no 

coração, eu achei que ela ia ter um AVC, foi um horror”. (Respondente 1) 

 

“Existe um efeito psicológico mais grave nas pessoas que já tem a moral 

baixa, baixa auto-estima e problemas com depressão. Estas pessoas 

potencializam efeitos patológicos quando sofrem assédio moral. Teve uma 

gerente na agência, que hoje está com síndrome do pânico, de tanta pressão 

que sofreu com a gerente geral. Ela está afastada ha mais de dois anos e não 

consegue reagir”. (Respondente 3) 

 

“O efeito principal é o psicológico que reflete em diversas conseqüências 

para quem sofre com isso, os mais simples pode der uma dor de cabeça, 

muito nervoso, se irrita fácil com família, esposa e filhos, perde o ânimo de 

fazer as coisas que gosta. Mas tem também as conseqüências mais graves 

como AVC, pressão alta. Depende do nível que cada um chega, até quando a 

pessoa fica agüentando isso” (Respondente 5).  

 

“Gastrite, danos psicológicos, síndrome do pânico, infarto, AVC, pressão 

alta. Um exemplo é minha colega de trabalho. Ela fica guardando tudo que o 

superintendente cobra dela, e está passando por vários problemas de saúde 

vindos da angustia que ela guarda com ela. Esta com pressão alta, depressão, 
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sempre muito ansiosa, tudo isso é fruto da pressão que ela está sofrendo; o 

resultado é esse, a pessoa vai se sentindo desmotivada, desanimada e passa a 

somatizar tudo isso, tendo como conseqüências doenças físicas e 

psicológicas” (Respondente 6). 

 

“Os efeitos são inúmeros nas pessoas que sofrem assédio; eu, por exemplo, 

estou com problemas de pressão alta, palpitação no coração, tudo vindo da 

angustia que carrego comigo ao vir trabalhar, depressão. Tenho medo, receio 

de chegar aqui um dia e não ter mais meu emprego, preciso do meu 

emprego, pois tenho pessoas que dependem de mim, e já não tenho mais 

idade pra me recolocar no mercado. Faltam dois anos pra me aposentar, mas 

vou ter que agüentar... No meu caso os efeitos principais são a angustia, 

depressão, desanimo, desencadeando em pressão alta e palpitação no 

coração, tenho medo de acontecer alguma coisa mais grave, estou me 

consultando com cardiologista pra me prevenir” (Respondente 8) 

 

“Depende do ponto de vista, tem duas vertentes: tem a pessoa que vai ficar 

deprimida que pode adquirir uma pressão alta, ganho de peso; e tem as 

pessoas que ficam estressadas que podem ter constantes dores de cabeça, por 

causa do stress ficam mais nervosas, passam a ter problemas de 

relacionamento pessoal e no trabalho. Impacta as pessoas de forma diferente. 

Além da falta de ânimo pra exercer o trabalho” (Respondente 10) 

 

Tal como observado nos relatos dos respondentes, o survey comprova que a depressão 

seja o efeito mais comum observado nas vítimas de assédio moral do Banco Credit S.A. 

 

Gráfico 3 Efeitos (empregados) do Assédio Moral no Banco Credit S. A. Fonte: SurveyMonkey (2012) 
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Assim como as declarações dos respondentes e estatísticas do Survey Virtual, o 

presidente do Sindicato considera que a depressão seja o efeito mais comumente observado 

nas vítimas de assédio moral do setor bancário. 

“O assédio moral vem trazendo uma serie de transtorno aos trabalhadores, 

principalmente na questão de saúde do trabalhador, as doenças psicológicas 

em função do assédio são cada vez maiores”. 

“Tem uma questão que até pode resumir tudo: a depressão. No primeiro 

momento, ele vai trabalhar com medo, ele não sabe como vai ser o dia de 

hoje, qual será a agressão. Então ele pode desenvolver sudorese, pressão alta 

e infarto. Tem uma série de fatores, mas que se resume em depressão. Afeta 

a família, o trabalho em si, enfim... Todas as relações sociais são 

influenciadas” (Almir Aguiar – Presidente do BancaRio).  
 

8.4.A repercussão psicossocial no ambiente organizacional 

 

Em seus estudos, Heloani (1991) aborda a desorientação do empregado acerca da sua 

capacidade de produção, auto subestimação de capacidades e baixa produtividade como causa 

da pressão exercida para o cumprimento de metas de forma punitiva, levando até aos pedidos 

demissão, ou mesmo de serem demitidos. 

É importante mencionar que a perspectiva de Santos (2003) e Heloani (1991) sejam 

convergentes, diferindo apenas nas ênfases dadas as conseqüências do assédio moral enquanto 

distúrbios patológicos e distúrbios patológicos sociais respectivamente.  Condicionalmente a 

cartilha de combate ao assedio moral do banco, tal como estudado no documento da Contraf-

Cut (2010), prevê a repercussão psicossocial da pratica de assédio moral no ambiente 

organizacional, considerando inclusive os impactos negativos da prática do assédio moral 

para própria instituição.  

Em suma, a cartilha prevê que o assédio moral cause externalidades negativas, vistas 

pelo aumento dos custos de transação (COAESE, 1937) derivados da redução da capacidade 

produtiva e da falta em decorrência de doenças. 

Freitas (2007) discute os impactos do assédio moral em diferentes graus sobrepostos 

nas esferas individual, organizacional e social. Na esfera individual sua discussão reside 

fundamentalmente nas questões relevantes as desordens na vida psíquica, social, profissional, 

familiar e afetiva dos trabalhadores e suas causalidades (redução da capacidade de 

concentração, depressão, pensamentos autodestrutivos e tentativas de suicídio). No âmbito 

organizacional os efeitos nocivos citados tangem a elevação do absenteísmo e turn over com 

custo de reposição, queda de produtividade face moral do grupo e da qualidade do clima de 
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trabalho, custos judiciais, custos de imagem da empresa (para clientes internos), 

enfraquecimento da adesão nos processos organizacionais e eventual redução do valor da 

marca. No âmbito social sua discussão considera que a sociedade como um todo é quem arca 

com as conseqüências do assédio moral, visto através dos gastos do governo com licenças, 

hospitalizações, remédios subsidiados, longos tratamentos médicos, além dos prejuízos 

previdenciários (suicídios, aposentadorias precoces, invalidez, redução do potencial 

empregatício) e nos investimentos com educação (até a fase adulta). 

Nos trechos abaixo os respondentes descrevem um ambiente que está embebido de 

insegurança, sobretudo no que se refere a sua permanência no emprego. Além de reafirmarem 

as principais repercussões psicossociais no ambiente organizacional descritas por Freitas 

(2007). 

“O assédio moral é um dos principais fatores que causam um clima de 

insegurança no funcionário em relação a sua permanência no emprego. Um 

empregado que é assediado com freqüência fica sempre pensando que um 

dia será demitido, que seu chefe está insatisfeito com seu desempenho, isso 

compromete a sua produtividade, gera uma insegurança não só no 

funcionário agredido como em todos os que dividem o mesmo ambiente de 

trabalho” (Respondente 1) 

 

.“A ameaça de desemprego ocorre o tempo todo. Quem não faz, não produz, 

não bate as metas recorrentemente está ameaçado de desemprego. Já ouvi 

várias vezes: você é pago pra bater metas, quando chega o dia de receber o 

banco te paga corretamente, então da mesma forma você deve entregar o seu 

compromisso. O desemprego e instabilidade são latentes. Fico muito 

insegura”. 

 

“O assédio moral na maioria das vezes ocorre de forma pública, ele gera um 

desconforto tanto pro funcionário que sofre o assédio como por outros 

empregados que compartilham o mesmo ambiente de trabalho. Não é 

saudável pra nós convivermos com constantes ameaças de sermos demitidos, 

isso provoca uma insegurança em todos do grupo, o clima da agência é 

péssimo” (Respondente 2) 

 

“... o banco perde muito a adesão dos empregados que sofrem assédio moral, 

a gente fica desacreditado. O sindicato, por exemplo, publica no jornal, 

sempre orienta a gente. Além de perder a nossa adesão o banco ainda paga 

um preço muito caro com as indenizações das ações judiciais por danos 

morais e de saúde. Além das penalidades jurídicas o banco perde muito com 

a exposição da imagem, sempre encabeçando os jornais da classe com 

denúncias do sindicato de prática de assédio moral ” (Respondente 4) 

. 

“... o funcionário que já tem a tendência a se retrair vai produzir menos, vai 

se afastar do trabalho por motivos de doenças. Se ele já não conseguia 

atingir as metas antes, ele se retrai ou se reprime por conta dessas cobranças 

e vai produzir muito menos. Isso sem contar com as ações trabalhistas que o 

banco tem que pagar indenizações por danos morais aos empregados que 

sofrem com esta prática” (Respondente 7) 
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. 

“Claro que o banco pode auferir prejuízos com a prática de assédio moral. Se 

o banco está preocupado com a postura dos gestores para cobrança de metas, 

e está propondo mudanças, é porque ele já percebeu que se os gestores 

continuarem batendo, batendo, batendo, o resultado não vai sair. Os 

funcionários passam a ficar desestimulados, passam a faltar ao trabalho, 

tiram licenças médicas, não tem estimulo de produzir, de correr atrás, e não 

acreditam mais que são capazes! O psicológico fica muito abalado, e desta 

forma ninguém gera resultado. Além disso, os empregados podem processar 

o banco com pedidos de indenizações por danos morais. Se o Banco quer 

estar entre as 100 empresas melhores pra se trabalhar, ele tem que engajar e 

motivar as pessoas.  

O assédio moral cria um clima de desmotivação muito grande, a gente sofre 

muito, mexe muito com o nosso psicológico. Por exemplo: eu gosto de 

trabalhar no banco, eu gosto, mas esta quantidade de cobranças, tudo é muito 

urgente, todas as metas são prioridades, vai gerando um desconforto com o 

tempo, o nosso psicológico fica muito vulnerável. “Eu fico em dúvida 

daquilo que eu gosto, pois o clima fica tão negativo e tenso, que o 

sentimento fica numa balança: gosto ou não gosto” (Respondente 8). 

 

“... o assédio moral tem uma relação direta com o clima da agência. Um 

funcionário que sofre assédio moral ele perde totalmente a segurança no 

banco... temos o direito de ter a tranqüilidade para trabalhar, isso não 

acontece aqui” (Respondente 9). 

 

.”O Banco quer ganhar cada vez mais, mas não se atenta que muitos 

empregados sofrem assédio moral e isso reduz a capacidade produtiva de 

cada individuo que sofre assédio moral” (Respondente 10) 

 

“... o empregado que sofre assédio moral perde totalmente a auto-estima, 

uma vez que esta sempre sendo agredido verbalmente, sendo ridicularizado 

na frente dos outros, publicamente. Isso mexe com o brio de qualquer 

pessoa. Eu, depois de tantas agressões já não tenho mais estimulo de correr 

atrás de novos negócios, faço o trivial, e nada me faz pensar diferente disso. 

Então da mesma forma que acontece comigo, acredito que todos que sofrem 

com assédio moral passam por este desencantamento, perdem o brilho nos 

olhos, perdem a garra de fazer mais pela empresa e assim o banco perde 

muita produtividade. Um funcionário motivado dá o sangue pela empresa, 

mas não é  que acontece aqui. Além desta perda, ainda tem os prejuízos que 

o banco arca ao ser acusado judicialmente por prática de assédio moral, 

muitos empregados ganham ações indenizatórias milionárias...” 

 

Conforme a Gráfico 4, o Survey reafirma que dentre os principais repercussões 

psicossociais destacam-se: improdutividade, custo com absenteísmo, clima desfavorável no 

ambiente de trabalho, falta de engajamento e motivação pessoal. 
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Gráfico 4 Efeitos (organização) do Assédio Moral no Banco Credit S. A. Fonte: SurveyMonkey (2012) 

 

 Almir Aguiar descreve, como representante maior da classe dos bancários no 

Rio de Janeiro, suas percepções quanto aos nas esferas individuais (efeitos para as vítimas), 

organizacionais (danos para empresa), e por fim na esfera social (danos a sociedade). 

 

“Nós discutimos com a FENABAN, um programa de combate ao assedio 

moral, esse programa é um dispositivo que inibe o assédio moral. Não vou 

dizer que vai acabar, mas foi importante essa discussão de modo que os 

bancos admitiram a existência do assédio moral na categoria. E o fato deles 

assinarem esse acordo, ficou muito claro que se tem esse entendimento, que 

existe o assédio, e que eles precisam conter. Até porque isso pode gerar uma 

ação de dano moral, que passa por uma questão financeira e o prejuízo é 

ainda maior para o trabalhador, em função da saúde. Então, hoje, o assedio 

moral tem causado o afastamento dos trabalhadores no auge da sua 

capacidade produtiva, são trabalhadores jovens que são pressionados a 

venderem produtos, os bancos colocam uma meta e você atinge essa meta, 

ela é aumentada no próximo mês, e no próximo... e o trabalhador vai 

adoecendo, por exemplo, a gente recebe bancários novos, tomando remédios 

antidepressivos. O prejuízo da prática de assédio moral afeta não só os 

empregados, mas também a empresa e a sociedade como um todo, que 

também paga essa conta, através de impostos, referentes às despesas 

previdenciárias do governo”. 
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“O sindicato faz um acompanhamento principalmente através das denuncias 

recebidas, através da secretaria de saúde do trabalhador que, após uma 

avaliação da questão da saúde daquele bancário, encaminha a vítima pra uma 

instituição de saúde e dependendo da situação, se esse trabalhador for 

desligado, o sindicato entra com uma ação jurídica pedindo a reintegração” 

(Almir Aguiar – Presidente do BancaRio). 

 

Neste contexto, a análise da Cartilha de combate ao assédio moral divulgada aos 

empregados do Banco Credit S.A. é abordada e discutida através dos argumentos de Freitas 

(2007) no documento da Contraf-Cut (2010), a pesquisa identificou que a grande maioria dos 

empregados não tem conhecimento, sequer acesso a este documento; além de constatar qual o 

seu real propósito: se os empregados são os reais beneficiários do conteúdo destas 

informações, ou se o Banco Credit S.A. utiliza deste meio de comunicação para se prevenir de 

futuras ações judiciais que envolvam indenizações por assédio moral.  

Veja no Gráfico 5 que cerca de 61% dos respondentes não tem conhecimento da 

cartilha de assédio moral divulgada pelo banco Credit S.A. 

 

Gráfico 5 Conhecimento da Cartilha de Assédio Moral Divulgada pelo Banco Credit S.A. Fonte: 

SurveyMonkey (2012) 

 

De acordo com o Survey, da minoria que tem conhecimento da cartilha de combate ao 

assédio moral, 64,6% acreditam que o banco utiliza deste documento com o real propósito de 

se prevenir de futuras ações judiciais que envolvam assédio moral, de forma preventiva; e 
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considerando também, de maneira normativa que a exigência por cumprimento de metas não 

caracteriza assédio moral. Ou seja, o banco utiliza deste documento para se resguardar, em 

benefício próprio e, não para informar e orientar seus empregados, conforme determinação do 

sindicato de classe. O Gráfico 6 expressa esta discussão. 

 

Gráfico 6 Real Propósito da Cartilha de Assédio Moral Divulgada pelo Banco Credit S.A. Fonte: 

SurveyMonkey (2012) 
 

Almir Aguiar, contribui a esta temática, apresentando o posicionamento do sindicato 

dos bancários do Rio de Janeiro em relação as ações tomadas em conjunto com os bancos, na 

elaboração e divulgação da cartilha, que tem o objetivo real de informar e orientar os 

empregados sobre as conseqüências e efeitos maléficos desta prática. Cabe salientar que o 

objetivo do sindicato em divulgar a cartilha de assédio moral é contrário à percepção dos 

empregados: o sindicato luta em prol do combate do assédio moral em favor dos empregados; 

enquanto que os bancos, segundo a percepção dos empregados utilizam da divulgação desta 

cartilha em benefício próprio. 

“A gente sempre orienta através da cartilha, o bancário precisa entender e se 

orientar através deste documento sobre como se prevenir para não ser 

assediado, para entender as conseqüências maléficas desta prática. Inclusive 

orientamos ao empregado a denunciar e anotar quando ele é agredido e isso 

também serve como histórico. A pessoa que trabalha lá não vai querer servir 

de prova porque sabe que vai ser demitida também, mas sempre há um 

funcionário que já saiu da empresa, que já foi demitido e que presencia. Nós 

temos o dever de orientar os empregados e prestar toda a assistência, tanto 
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relativa à sua saúde, quanto ao direcionamento judicial, em casos extremos” 

(Almir Aguiar – Presidente do BancaRio). 

 

8.5. A classificação da prática do assédio moral 

 

Ávila (2008) categorizou três possibilidades do fenômeno de assédio moral: vertical 

ascendente, vertical descendente e a horizontal. Esta categorização considera a estrutura 

hierárquica do cenário que foi instituído a partir dos anos 80 e 90 no processo de 

reestruturação produtiva no setor bancário
12

. 

Heloani (1991) e Dantas (2009) também observam o fenômeno do assédio moral 

através das estruturas de poder distribuídas em cargos e funções (dentro das instituições), 

porém seus estudos refletem panoramas históricos diferentes. Heloani (1991) concluiu que o 

assédio moral atinge a dignidade e a identidade do empregado, levando a pedidos de 

demissão, atingindo a integridade física e psíquica; sua análise de estudo descreve, no 

contexto das privatizações dos anos 80 e 90, o caos que as novas práticas de gestão trouxeram 

para as organizações; enquanto que Dantas (2009) discorre sobre os reflexos pós 

reestruturação produtiva, constatando que a prática de assédio moral nas empresas foi 

admitida e institucionalizada como parte da cultura organizacional (violência consentida). 

Os respondentes admitem que o assédio moral se dá face à relação de poder 

estabelecida nas relações de trabalho, respeitando a estrutura hierárquica do banco Credit S.A. 

O fenômeno vertical descendente foi descrito na grande maioria dos relatos. 

“Acho que na maioria dos casos o assédio é vertical, do gestor ao 

subordinado. Os pares se colaboram, tem uma parceria. É claro que entre os 

pares tem sempre um mais arrogante, mas este o grupo deixa de lado, isola. 

É o poder coercitivo, sempre que há uma hierarquia este poder se exerce de 

cima pra baixo” (Respondente 2) 

 
“Acredito que o assédio moral acontece somente entre níveis hierárquicos 

diferentes, pois existe uma relação estabelecida de poder. Entre os pares eu 

desconheço esta prática, acho que não aconteça, pois quem tem o poder na 

mão é quem pratica o assédio moral” (Respondente 4) 

 
“Acho que o assédio moral possa ocorrer não só do chefe ao subordinado, 

mas também entre os empregados do mesmo nível. Se a pessoa tem um 

poder de influência, existe sim a possibilidade dela praticar assédio, por 

inúmeros motivos: para passar por cima do outro, por competição, pra 

desestimular, enfraquecer o outro. Tudo é possível. Acredito que o mais 

                                                 

 
12

 (passim, VILHENA & SICSU, op. citi.) 
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usual é do chefe para o subordinado, onde há existência de poder, mas pode 

acontecer entre pessoas do mesmo nível também” (Respondente 5) 

. 

“... a hierarquia permite aos gestores uma relação de poder, de chefia, e isso 

pode levar o gestor a pensar que o que ele diz é ordem, é correto e pronto. 

Mas depende de você enquanto líder, enquanto gestor, se vai usar deste 

“poder” para praticar assédio moral, ou não. Depende muito de como você 

vai lidar com este cargo. Tem pessoas que tem o dom da liderança, que 

conseguem motivar os subordinados e sempre lidando com respeito e 

trazendo as pessoas para o seu lado, mas tem aqueles que usam do poder, pra 

humilhar, cobrar de forma agressiva, expor as pessoas; esses com certeza se 

tiverem o poder nas mãos não perdem a oportunidade de pisar no outro. Mas 

acho que o assédio só ocorre quando se estabelece o poder, do chefe ao 

subordinado” (Respondente 7). 

 

“... duas coisas muito importantes fazem com que a prática do assédio moral 

se estabeleça, a primeira é a própria estrutura hierárquica, que dá poder ao 

superior; a segunda é o subordinado necessitar do seu emprego, por isso ele 

aceita ser assediado” (Respondente 9) 

. 

“Em 99,9 por cento dos casos o assédio é do superior para o subordinado, 

devido à relação de poder que um exerce sobre o outro. Nunca vi, nem 

presenciei assédio moral de forma diferente disso. A relação de poder, em 

minha opinião que causa o assédio moral” (Respondente 10) 

. 

 

Gráfico 7 Classificação do Assédio Moral no Banco Credit S. A. Fonte: SurveyMonkey (2012) 

 

O survey apresenta, quase que em sua totalidade, a predominância da relação de poder, 

uma vez que o fenômeno vertical descendente é apontado por 92,2% da amostra como sendo 

a prática de assédio moral mais comum no Banco Credit S.A. Admitindo, em menor escala 

32,4%, a prática também como um fenômeno horizontal. Veja o Gráfico 7. 
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Segundo Almir, o fenômeno vertical descendente é a pratica usual mais exercida no 

setor bancário. 

“Na grande maioria das denúncias que recebemos no sindicato, a prática do 

assédio moral parte do gerente geral, ou dos superintendentes, sendo as 

vítimas os seus subordinados. A relação de poder é facilmente identificada 

nesses casos, o gestor tem o domínio total sobre a vítima, que se apresenta 

fragilizada, sem reação, frente ás inúmeras agressões que sofre” (Almir 

Aguiar – Presidente do BancaRio) 

. 

É importante citar que dos 10 respondentes, todos declararam serem vítimas, ou 

quando não são vítimas diretas percebem no seu ambiente de trabalho a prática de assedio 

moral. A amostra coletada no survey virtual também corrobora com esta estatística; cerca de 

91,3% declaram ser vítima ou percebem no seu ambiente de trabalho o fenômeno assédio 

moral. Veja no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 Avaliação do Assédio Moral no Banco Credit S. A. Fonte: SurveyMonkey (2012) 
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9. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste estudo de caso representam uma combinação entre os 

dados percebidos em campo, através da pesquisa exploratória qualitativa etnográfica realizada 

no ambiente de trabalho (agências) com os empregados do banco Credit S.A.; aliados ao 

Survey Virtual (pesquisa quantitativa etnográfica virtual) e, a entrevista realizada com o Sr. 

Almir Aguiar, representante maior da classe dos bancários no Rio de Janeiro, e presidente do 

Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. As contribuições e relatos do Sr. Almir expressam 

o comportamento do setor bancário, como um todo, e serve de parâmetro comparativo às 

situações reveladas em campo no Banco Credit S.A.  

O relato dos respondentes forneceu proposições substanciais acerca da alta freqüência 

da prática de assédio moral na instituição Banco Crédit S.A., dado que ambas as pesquisa 

etnográfica (através de entrevistas presenciais) e etnográfica virtual (survey virtual) 

indicaram a recorrência deste fenômeno. 

Além disso, os resultados dessa análise permitiram identificar o atual panorama dos 

potenciais perfis de vítimas de assédio moral; favorecendo assim estabelecer uma conversa 

junto à categorização de perfis de potenciais vítimas de assédio no período da reestruturação 

produtiva (anos 80-90). Isto é, foi possível contemporaneizar a discussão atrela o assédio 

moral ao preconceito imposto ás minorias, seja ela representada por: gênero, identidade de cor 

ou raça, orientação sexual e aparência. Na atual conjuntura, tendo como cerne de análise o 

clima organizacional do Banco Credit S.A. o assédio moral revelou-se um fenômeno 

corriqueiro que foi incorporado à cultura organizacional desta empresa como mecanismo de 

punição aos empregados que não atingem as metas estabelecidas. Este cenário difere-se do 

que fora apresentado por Heloani (1991) visto que neste estudo o autor pontua que grupos de 

minoria sejam mais vulneráveis ao assédio moral, independente da sua performance 

produtiva. 

O assédio moral no Banco Credit S.A. mostrou ser uma prática incorporada nos 

processos de gestão, sobretudo aquela reconhecida, quase que por unanimidade pelos 

empregados (ora na entrevista, ora no survey) através da pressão abusiva por cumprimento de 

metas. 

As avaliações relativas aos fatores condicionantes para a qualidade de vida dos 

empregados do Banco Credit S.A. tangem: (a) o ambiente de trabalho e (b) a relação entre os 

empregados. 
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No ambiente de trabalho a pesquisa identificou que a cultura organizacional do Banco 

Credit S.A. tal como os outros bancos foi fortemente impactada por um fator histórico qual 

seja a restruturação produtiva. As privatizações ocorridas entre os anos 80-90 desencadearam 

um processo de reestruturação produtiva que nortearam a reforma do setor bancário em duas 

direções: (1) adoção de novos processos operacionais e (2) incorporação de elementos de TI 

e/ou automação. Em decorrencia disso houve um aumento substancial de demissões. Os 

empregados que se mantiveram nos postos de trabalho, temendo perder o emprego foram 

coniventes as imposições - estratégia de gestão – que buscavam maior produtividade, em 

detrimento do clima organizacional sadio. Essas modificações levaram a uma ruptura nos 

processos das transaçoes bancárias, reconfigurando o setor, se estabelendo de forma 

cristalizada admitindo assim, o assédio moral como uma pratica corriqueira e 

institucionalizada. 

O assédio moral, nas relações entre os empregados do banco Credit S.A. se revela 

mais comumente de forma vertical descendente; isto é, ocorre do superior para o subordinado, 

evidenciando a assimetria existente nas relações de poder.  

Quase que por unanimidade os respondentes consideram que o clima organizacional 

do Banco Credit S.A. seja tenso e propício as práticas de assédio moral. Essa afirmativa é 

validada através das dos relatos dos empregados que admitem: serem vítimas de assédio 

moral ou reconhecem a prática desse fenômeno mo ambiente de trabalho. Os efeitos do 

assédio moral repercutem na saúde do empregado de diversas maneiras. A mais evidente é a 

depressão. 

Além da repercussão na saúde do empregado, o assédio moral compromete o 

desempenho, tanto produtivo, quanto financeiro do Banco Credit S.A. Os respondentes 

compartilham da idéia de que essa prática reduz a capacidade produtiva do empregado, 

induzindo ao aumento de custos com improdutividade e baixa eficiência nesta instituição.  

O Banco Credit S.A. não possui uma medida eficiente de divulgação da cartilha de 

assédio moral. Esta afirmativa foi legitimada pelos resultados da pesquisa de campo, isso 

porque, a maior parte dos respondentes revelou sequer conhecer este documento, já a menor 

parte (as que detêm do conhecimento da cartilha) compartilham a idéia de que o banco  se 

utiliza desta cartilha em seu próprio benefício visando prevenir-se de futuras ações judiciais, 

sobretudo aquelas que envolvam assédio moral. Além disso, as opiniões dessa minoria são 

convergentes no que tange a normatização ilegítima do conteúdo da cartilha. Nele, o banco 

considera que a exigência de metas não se caracterize como assédio moral, invalidando assim 
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o direito do trabalhador disposto na Constituição Federal. Não que o banco se coloque acima 

da Constituição Federal, mas sua tentativa é de apenas conduzir seus empregados a aceitação 

das diversas pressões e punições aplicadas aos que não performam conforme o que foi 

estabelecido para o cumprimento de metas. 

Por conseguinte, essa dissertação cumpriu seu papel social, por um viés altruísta 

seguindo a risca os valores da FGV – Fundação Getúlio Vargas, da EBAPE – Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas e do seu corpo docente, oferecendo assim 

proposições para futuros estudos que busquem compreender os efeitos físicos e psicológicos 

nefastos do assédio moral e a restrição no desempenho que esta prática causa numa instituição 

financeira.  

 

  



 

58 

10. REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10520: informação e documentação: 

citação em documentos. Rio de Janeiro, 2002b. 7 p. 

 

_____ .NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de 

Janeiro, 2005. 6 p. 

 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Brasília: UNB, 2001. p. 49; 52; 54.  

____ . Traduzido por Mário da Gama Cury. 3. ed. Brasília: UnB, 1992. p. 237. 

_____ .A política. Tradução por Nestor Silveira Chaves. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1992 [?]. 

187 p. Coleção Universidade de Bolso.  

ÁVILA, C. Assédio moral no ambiente de trabalho como conseqüência de uma má 

política de organização das empresas. Disponível em: <www.artigos.netsaber.com.br>. 

Acessado em: 24 de fevereiro de 2012. 

ÁVILA, R. P. de. As conseqüências do assédio moral no ambiente de trabalho. São Paulo: 

Ltr, 2009 

BANCALEIRO, J. Scorecard de Capital Humano. 2. ed. Lisboa: Editora RH, 2007. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. 50 maiores bancos e o consolidado do sistema financeiro: 

ranking por ativo. 50 Maiores Bancos.Brasilia, set., 2012. Disponível em: 

http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp. Acesso em: 20 de novembro de 2012. 

BANDEIRA,G. S. de M.. Poderá ser a criminalização do assédio moral e/ou mobbing, 

rectiusno trabalho, respeitadora dos princípios constitucionais da necessidade, adequação, 

proporcionalidade e intervenção mínima penais? A Lesão dos Direitos Fundamentais 

Constitucionais dos trabalhadores: o caso português. Coimbra: out., 2011. 

 

BARRETO, Margarida. Violência, saúde e trabalho: uma jornada de humilhações. São 

Paulo: Educ, 2003. 

 

BRAGA, C. M. L. A etnometodologia como recurso metodológico na análise sociológica. Ci. 

Cult., v. 40, n. 10, p. 957-66, out. 1988.  

 

BRANDAO, H. Pena. GUIMARAES, T. Aquino. Competências profissionais relevantes à 

qualidade no atendimento bancário. RAP, n.35, v. 6, p. 61-68, nov./dez., 2001. 

 

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social e dá outras providências. Artigo 19. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm. Acesso em: 23 de agosto de 2012. 

 

BRASIL. Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT (Contraf-

CUT). Cartilha do Santander sobre assédio moral ignora saúde do trabalhador. Rio de 

Janeiro, 22 jul. 2010. Disponível em: 

http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm


 

59 

http://www.contrafcut.org.br/noticias.asp?CodNoticia=22815&s=19. Acesso em: 05 dez. 

2012. 

 

_____  .Contraf-Cut: exige reunião sobre demissões com presidente do Santander. Rio de 

Janeiro, 05 dez. 2012. Disponível em: 

http://www.contrafcut.org.br/noticias.asp?CodNoticia=32787. Acesso em: 05 de dezembro de 

2012. 

 

Os 50 maiores bancos do Brasil em 2012. Exame: melhores e maiores, São Paulo, ABRIL, 

jul. 2012. 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 19. ed. São Paulo: 

Saraiva 2002. 

 

COSTA, P. M. A ética e os valores nas organizações: um diferencial na gestão de 

negócios no século XXI. Disponível em: http://www.cra-

rj.org.br/site/cra_rj/publicacoes/RAD_07/publicacao/index.html#/5/zoomed  Acesso em: 09 

de outubro de 2012 

 

DANTAS, H. Assédio Moral no Trabalho. 2009. Disponível em: <www.netsaber.com.br>. 

Acessoem: 01 de março de 2012. 

 

ERICKSON, F. Qualitative methods in research on teaching.The institute for research on 

teaching, Michigan State University, (Occasional Paper, 81), 1985. 

 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. São Paulo: Atlas. 2006. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 47. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 51. 

 

FREITAS, M. E. F. Cultura Organizacional: Grandes temas em debate. RAE, São Paulo, n. 

31, v.3, p. 73-82, jul/set., 1991.  

 

_____ . Quem paga a conta do assedio moral no trabalho? RAE-Eletrônica, São Paulo, v. 6, 

n. 1, art. 5, jan./jun., 2007. Disponível em: 

http://www.rae.com.br/eletronica/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=4544&Secao=PENSAT

A&Volume=6&Numero=1&Ano=2007 Acesso em: 09 de outubro de 2012. 

 

GREEN, J. L.; DIXON, C.N.; ZAHARLICK.A. A etnografia como uma lógica de 

investigação. Educação em revista, v. 42, 2005. p.13-79. 

 

GRISCI, C. L. I. Modos de experimentar o tempo no contexto da reestruturação bancária. 

In.:Modos de trabalhar, modos de subjetivar: tempos de reestruturação produtiva: um estudo 

de caso. T. M. G. Fonseca (Org.). Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2002. 

 

_____  ; BESSI, V. G. Modos de trabalhar e de ser na reestruturação bancária. Sociologias, 

Porto Alegre, ano 6, n. 12, p. 160-200, jul./dez., 2004. 

 

HABERMAS, J. O discurso filosófico da humanidade. Tradução de Luiz Sérgio Repa e 

Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

http://www.contrafcut.org.br/noticias.asp?CodNoticia=22815&s=19
http://www.contrafcut.org.br/noticias.asp?CodNoticia=32787
http://www.cra-rj.org.br/site/cra_rj/publicacoes/RAD_07/publicacao/index.html%23/5/zoomed
http://www.cra-rj.org.br/site/cra_rj/publicacoes/RAD_07/publicacao/index.html%23/5/zoomed
http://www.rae.com.br/eletronica/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=4544&Secao=PENSATA&Volume=6&Numero=1&Ano=2007%20
http://www.rae.com.br/eletronica/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=4544&Secao=PENSATA&Volume=6&Numero=1&Ano=2007%20


 

60 

HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. Tradução Orlando Vitorino. São 

Paulo: Martins Fontes, 1997. (Clássicos) 

 

HELOANI, J. R. M. Assédio moral: um ensaio sobre a expropriação da dignidade no 

trabalho. RAEEletrônica, São Paulo, v. 3, n.1, p. 1-8, 2004. 

 

HELOANI, José Roberto. Modernidade e identidade:os bastidores das novas formas de 

exercício do poder sobre os trabalhadores. São Paulo: PUC-SP, 1991. 

HELOANI, Roberto. Assédio moral: a dignidade violada. Aletheia, Canoas, n. 22, dez., 2005. 

Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

03942005000200010&lng=pt&nrm=iso. Acessos em: 09 de outubro de 2012. 

 

HESSEN, Johannes. Filosofia dos valores. Tradução por L. Cabral de Moncada. 5. ed. 

Coimbra: Armênio Amado, 1980. 349 p. (ColecçãoStvdivm). 

HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral: a violência perversa no cotidiano. Tradução de 

Maria Helena Kuhner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

 

_____ . 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 224 p. 

 

LADWIG, L. M. K. S. Assédio moral : um estudo no ambiente bancário. 2010. Disponível 

em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/29838/000772728.pdf?sequence=1 . 

Acessado em: 15 de março de 2012. 

 

LAURELL, A. C. ; Noriega, M. Processo de produção e saúde: trabalho e desgaste 

operário. São Paulo: Hucitec, 1989. 

 

LIMA, M. E. Antunes. Os equívocos da excelência.Petrópolis: Vozes, 1995. 

 

MACIEL, Regina Heloisa et. al. Auto relato de situações constrangedoras no trabalho e 

assédio moral nos bancários: uma fotografia. Psicologia e Sociedade, v. 19, p. 117-128, 2007. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a16v19n3.pdf. Acessoem: 09 de outubro 

de 2012. 

 

MALINOWSKY, B. Sex and repression in a savage society. London: Routledge e Kegon, 

1953. 

 

MAUTNER, Thomas.Dictionary of Philosophy.Tradução por Desidério Murcho.  S.l,: 

Penguin, 2005. 

 

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.6. ed. 

São Paulo: Hucitec, Rio de Janeiro: Abrasc, 1999. 

 

MOLON, R. C. Assédio moral no ambiente do trabalho e a responsabilidade civil: 

empregado e empregador. 2004. Disponível em: 

http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/trabalho-e-

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942005000200010&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942005000200010&lng=pt&nrm=iso
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/29838/000772728.pdf?sequence=1%20
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a16v19n3.pdf
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0141018402/desiderionet
http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/trabalho-e-previdencia/texto-9-2013-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-e-a-responsabilidade-civil-empregado-e-empregador.pdf


 

61 

previdencia/texto-9-2013-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-e-a-responsabilidade-civil-

empregado-e-empregador.pdf. Acesso em: 06 de setembro de 2012. 

 

PALASSI, M. P. Ações coletivas e consciência política no mundo do trabalho. Local: 

Editora, 2012. 

 

PENROSE, E.The theory of the growth of the firm. New York: Oxford University Press, 

1959. 

 

RELATÓRIO geral de observação: banco Santander S.A. Comportamento Social e 

Trabalhista, Florianópolis, p.13-29, 01 jul. 2001. Anual. 

 

SANTOS, A. L.; Castro, R. Assédio moral nas organizações da Bahia. Dissertação. 

Mestrado em Salvador, Bahia: 2003. Disponível em: <www.assediomoral.org>. Acesso em: 

08 de outubro de 2012. 

SANTOS, V. A. A contribuição da Transferência Reversa do Conhecimento (TRC) para 

as estratégias de inovação e desenvolvimento organizacional: uma abordagem aplicada 

ao setor de software no Brasil. Dissertação de Mestrado em Políticas Públicas, Estratégias e 

Desenvolvimento, UFRJ. Rio de Janeiro, RJ. 2012.  

SCHUMPETER, J. A. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & 

Brothers, 1942. 

 

SEGNINI, L. R. P. Reestruturação nos bancos no Brasil: desemprego, subcontração e 

intensificação do trabalho. Educação e Sociedade, Campinas, v. 67, p. 185-213, 1999. 

 

SILVA, Jorge Luiz de Oliveira. Até onde nos conduz o assédio moral? Boletim Jurídico, 

Uberaba/MG, ano 2, n.89. Disponível 

em:<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=340>. Acesso em: 16 de 

outubro de 2005. 

 

TEECE, D. J.; PISANO, G.; SHUEN, A. Dynamiccapabilitiesandstrategic management. 

Strategic Management Journal, v.18, n.7, p.509-533, 1997. 

 

THIOLLENT, M. Pesquisa-ação nas organizações. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

TROCCOLI, Ana Luiza. Assédio moral e relações de trabalho na atualidade: um breve 

estudo. Revista dos Advogados de São Paulo, n. 18, p. 47-61, jul./dez., 2006. 

 

WILIAMS, B. Ethics and the Limits of Philosophy.Cambridge: Cambridge Univ. Press, 

1985. 

 

http://www.assediomoral.org/
http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=340%3E
tel:509-533.%201997


 

62 

ANEXOS 

 

10.1. Conceitos Prévios: Moral e Ética 

 

11.1.1 Moral: Moralität + Sittlichkeit: Instituição da Moralidade 

 

A palavra "moral" e as suas cognatas referem-se ao que é bom ou mau, correto ou 

incorreto, no caráter ou conduta humana. Mas o bem moral (ou a correção) não é o único tipo 

de bem; assim, a questão é saber como distinguir entre o moral e o não moral. Esta é a questão 

acerca da moral que será discutida na seqüência.  

Para essa dissertação os conceitos de moral e ética nortearam a direção do estudo de 

caso, isso por que; discutiu um tema que exalta a ausência de moral, tal como o assédio moral, 

é fundamental compreender o comportamento moral e, a partir disso, observar os efeitos 

negativos das posturas, atitudes e vínculos pessoais vulneráveis as pressões da ausência da 

moral e ética. 

Algumas dessas respostas são em termos de conteúdo. Mais plausível é a sugestão de 

que as questões morais são unicamente as que afetam outras pessoas. Mas há teorias como 

Aristóteles (1991) que considerariam que mesmo esta demarcação é excessivamente redutora. 

Outras respostas fornecem um critério formal: por exemplo, que as exigências morais são as 

que têm origem em Deus, ou que as exigências morais são as que derrotam quaisquer outros 

tipos de exigências ou, ainda, que os juízos morais são universalizáveis.  

A palavra latina "moralis", que é a raiz da palavra portuguesa, foi criada por Cícero a 

partir de "mos" (plural "mores"), que significa costumes, para corresponder ao termo grego 

"ethos" (costumes). É por isso que em muitos contextos, mas nem sempre, os termos 

"moral/ético", "moralidade/ética", "filosofia moral/ética" são sinônimos. Mas as duas palavras 

têm também sido usadas para fazer várias distinções:  

 Hegel (1997) contrasta a Moralität (moralidade) com a Sittlichkeit ("eticalidade" 

ou vida ética). Segundo Hegel (1997), a moralidade tem origem em Sócrates e 

foi reforçada com o nascimento do cristianismo, a reforma e Kant, e é o que é do 

interesse do indivíduo autônomo. Apesar da moralidade envolver um cuidado 

com o bem-estar não apenas de si, mas também dos outros, deixa muito a desejar 

por causa da sua incompatibilidade potencial com valores sociais estabelecidos e 
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comuns, assim como com os costumes e instituições que dão corpo e permitem a 

manutenção desses valores. Viver numa harmonia não forçada com estes valores 

e instituições é a Sittlichkeit, na qual a autonomia do indivíduo, os direitos da 

consciência individual são reconhecidos, mas devidamente restringidos;  

 De modo análogo, alguns autores mais recentes usam a palavra "moralidade" 

para designar um tipo especial de ética. Williams (1985), por exemplo, 

argumenta que "a instituição da moralidade" encara os padrões e normas éticas 

como se fossem semelhantes a regras legais, tornando-se por isso a obediência 

ao dever a única virtude genuína. Esta é uma perspectiva que, em sua opinião, 

deve ser abandonada a favor de uma abordagem da vida ética menos moralista e 

mais humana e sem restrições;  

Habermas (2000), por outro lado, faz uma distinção que está também implícita na Teoria 

da Justiça de Rawls entre ética, que tem a ver com a vida boa (que não é o mesmo para todas 

as pessoas), e a moralidade, que tem a ver com a dimensão social da vida humana e, portanto 

com princípios de conduta que podem ter aplicação universal. A ética ocupa-se da vida boa, a 

moralidade da conduta correta. 

 

11.1.2 Ética: comportamento humano no relacionamento com a coletividade
13

 

 

Algumas considerações a propósito do valor que é dado à vida humana. Os valores, na 

vida, referem a relacionamentos, comportamento e interações humanas. Em breves termos 

“valores" manifestam e permitem identificar, nos relacionamentos com toda a sociedade 

humana, a que coisas os homens respeitam. Valores expõem os interesses dos homens. Tanto 

no aspecto individual, como no coletivo. No plano coletivo, em especial, os valores 

encaminham e fornecem a direção e o sentido às ações e atividades dos homens. 

Para observar isso, basta notar que há um primeiro fundamento a ser considerado para 

a vida humana. E, ainda, examinar como a desconsideração deste princípio básico leva à 

aceitação de toda a sorte de desumanidades. É este princípio de vida e convivência humana, 

quando respeitado, que dá seguimento a um valor que é básico. 

                                                 

 
13

 Adaptação de parte de _Comunicação Social, Internet, e Publicação de Obras Literárias, de autoria de 

Cristiane Rozicki. Tese de doutoramento entregue, em novembro de 2002, à Coordenadoria do Curso de Pós 

Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (CPGD/UFSC). 
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O princípio a que se faz referência é o de respeito à vida humana. O valor, 

conseqüência daquele, é vida humana. Na falta daquele primeiro princípio, perde-se o valor à 

vida humana. As conseqüências dessa perda se refletem em todos os ambientes de vida, tais 

como família, escola, clubes, organizações, grupos de rede de computadores, etc., além de 

seus reflexos na vida individual da pessoa física, do indivíduo com ele mesmo. 

Este modo de perceber os relacionamentos e a interatividade própria aos homens 

revela o valor que se dá à vida. Este valor do qual se fala, trata-se de manifestação do 

princípio de respeito à vida humana, essencial para realização da democracia e participação. 

O contrário à autenticidade daquele princípio, revela-se em atividades que terminarão 

por sintetizar desrespeito a principais fundamentos que fazem um Estado político, 

manifestando, por fim, o desrespeito aos interesses públicos de um povo, ignorando vidas 

humanas. 

Vida humana não tem peso, não tem medida. É valor inestimável de humanidade. 

Primeiro o respeito à vida humana. Nunca subestimar a vida dos homens para subjugá-los às 

regras de mercado, políticas de moedas e capitais, entre outras leis advindas da criatividade 

humana para o exercício de um poder sobre a vida de outras pessoas. 

E tem sido possível observar o encaminhamento da consciência da realidade com a 

manipulação hedionda das informações. Trata-se, esta manipulação, de uma ferramenta de 

manutenção da ilegitimidade do exercício de um poder sobre a vida dos outros. 

Para que isso ocorra impune e livremente em uma sociedade, é indispensável a 

produção da informação manipulada, da desinformação. A pretensão é assegurar 

credibilidade, e garantir, por conseguinte, a eficácia da troca de serviços ou de benefícios que 

materializem poder, ao arrepio, inclusive, de direitos fundamentais da Constituição da 

República
14

.  

Atividades que terminarão por sintetizar desrespeito a princípios fundamentais que 

fazem um Estado político, manifestando o desrespeito aos interesses públicos de um povo, 

que ignoram vidas humanas. 

                                                 

 
14

Exemplo: o direito à vida, assegurado nos termos do 5
o
 artigo constitucional (Constituição da República 

Federativa do Brasil), e o descuro com este direito fundamental. No Brasil, direito à vida primeiro destacado 

entre s direitos e garantias fundamentais caput art 5 -: "Todos são iguais perante lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida".  
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É nisso que se pode entender o que é falta de ética
15

. A inexistência da ética é 

expressão do desprezo aos bens coletivos, públicos, os bens dos outros. Ética é revelação do 

comportamento humano no relacionamento com a coletividade. É a manifestação de cada um 

no convívio com a sociedade, o que permite identificar a quais valores a atividade do 

indivíduo está vinculada.  

Ética, tem um princípio, porque se refere à convivência com a sociedade: respeito ao 

bem dos outros. Assim, a permanência da ética, ou a falta da mesma, expressa os valores aos 

quais os homens estão vinculados, bem como apontam as atividades que se fazem necessárias 

para a concretização de objetivos relacionados a tais valores. 

 

“Toda vez (...) que um domínio de fenômenos se abre para a Filosofia, (...) a 

primeira coisa que há a fazer é determinar-lhe o lugar que lhe pertence no mapa-

múndi da Realidade (...) qual é a nacionalidade espiritual ou ideal destes peregrinos 

objetos chamados „valores‟?” (HESSEN, 1980, p.33)
16

 

 

11.1.3. Ética Organizacional 

 

A palavra "ética" relaciona-se com "ethos", que em grego significa hábito ou costume. 

A palavra é usada em vários sentidos relacionados, que é necessário distinguir para evitar 

confusões.  

a) Em ética normativa, é a investigação racional, ou uma teoria, sobre os padrões 

do correto e incorreto, do bom e do mau, com respeito ao caráter e à conduta, 

que uma classe de indivíduos tem o dever de aceitar. Esta classe pode ser a 

humanidade em geral, mas podemos também considerar que a ética médica, a 

ética empresarial, etc., são corpos de padrões que os profissionais em questão 

devem aceitar e observar. Este tipo de investigação e a teoria que daí resulta (a 

ética kantiana e a utilitarista são exemplos amplamente conhecidos) não 

descrevem o modo como as pessoas pensam ou se comportam; antes 

prescrevem o modo como as pessoas devem pensar e comportar-se. Por isso se 

                                                 

 
15

Compreende-se ÉTICA como expressão do comportamento humano no relacionamento com a coletividade. 

Sobre isto, cabe dizer que é a manifestação de cada um no convívio com a sociedade, o que permite identificar a 

quais valores a atividade do indivíduo está vinculada. Ética, no convívio com as outras pessoas, tem um 

princípio: os interesses da sociedade, que são comuns a todos. 
16

HESSEN, Johannes. Filosofia dos valores. p. 33. 
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chama ética normativa: o seu objetivo principal é formular normas válidas de 

conduta e de avaliação do caráter. O estudo sobre que normas e padrões gerais 

são de aplicar em situações-problema efetivos chama-se também ética 

aplicada. Recentemente, a expressão "teoria ética" é muitas vezes usada neste 

sentido. Muito do que se chama filosofia moral é ética normativa ou aplicada.  

b) A ética social ou religiosa é um corpo de doutrina que diz respeito o que é 

correto e incorreto, bom e mau, relativamente ao caráter e à conduta. Afirma 

implicitamente que lhe é devida obediência geral. Neste sentido, há, por 

exemplo, uma ética confucionista, cristã, etc. É semelhante à ética normativa 

filosófica ao afirmar a sua validade geral, mas difere dela porque não pretende 

ser estabelecida unicamente com base na investigação racional. 

c) A moralidade positiva é um corpo de doutrinas, a que um conjunto de 

indivíduos adere geralmente, que dizem respeito ao que é correto e incorreto, 

bom e mau, com respeito ao caráter e à conduta. Os indivíduos podem ser os 

membros de uma comunidade (por exemplo, a ética dos índios Hopi), de uma 

profissão (certos códigos de honra) ou qualquer outro tipo de grupo social. 

Pode-se contrastar a moralidade positiva com a moralidade crítica ou ideal. A 

moralidade positiva de uma sociedade pode tolerar a escravatura, mas a 

escravatura pode ser considerada intolerável à luz de uma teoria que 

supostamente terá a autoridade da razão (ética normativa) ou à luz de uma 

doutrina que tem o apoio da tradição ou da religião (ética social ou religiosa).  

d) Ao estudo a partir do exterior, por assim dizer, de um sistema de crenças e 

práticas de um grupo social também se chama ética, mais especificamente ética 

descritiva, dado que um dos seus objetivos principais é descrever a ética do 

grupo. Também se lhe chama por vezes étnoética, e é parte das ciências sociais.  

e) Chama-se metaética ou ética analítica a um tipo de investigação ou teoria 

filosófica que se distingue da ética normativa. A metaética tem como objeto de 

investigação filosófica os conceitos, proposições e sistemas de crenças éticos. 

Analisa os conceitos de correto e incorreto, bom e mau, com respeito ao caráter 

e à conduta, assim como conceitos relacionados com estes, como, por exemplo, 

a responsabilidade moral, a virtude, os direitos. Inclui também a epistemologia 

moral: o modo como a verdade ética pode ser conhecida (se é que o pode); e a 

ontologia moral: a questão de saber se há uma realidade moral que corresponde 
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às nossas crenças e outras atitudes morais. As questões de saber se a moral é 

subjetiva ou objetiva, relativa ou absoluta, e em que sentido o é, pertencem à 

metaética. 
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11.2. Roteiro de Entrevista 

 

Perfil do entrevistado: 

Tempo de efetividade na atividade de gestor: 

Cargo ocupado: 

Atribuições do cargo: 

Idade e sexo: 

Questionamentos: 

 Existem diferenças entre as perspectivas dos subordinados e da chefia sobre o tema? 

Desdobramento: Quais atitudes consideram éticas, e quais não 

 na perspectiva do subordinado. 

 na perspectiva do superior hierárquico. 

 Considera que o assédio moral, cria um clima de insegurança no trabalho, potencializa 

as relações autoritárias, a competitividade e o individualismo. 

 Quais as conseqüências físicas (doenças e faltas ao trabalho), de produtividade e na 

moral do grupo? 

 As mudanças nas empresas, após o período de privatizações gera uma mudança de 

metas, ocasionado uma alteração na postura do grupo acirra ou não os casos de 

assédio.  

 A hierarquia é um fator do assédio moral. O seguro contra processos de assédio moral 

é positivo ou negativo no combate ao assédio 

 Uma postura liberal dos gestores pode acirrar os casos de assédio 

 O assédio pode vir de outros atores de mesmo nível hierárquico? 

 Quais as práticas assediadoras já identificou no ambiente de trabalho? 

 Vivenciou assédio? Já presenciou? (discorra sobre caso e seus desdobramentos).  

 Teve conhecimento de algum efeito patológico do assédio? Em caso positivo, 

descreva.  

 Qual seria o papel da empresa neste aspecto organizacional? 

 Acredita que a empresa pode ser prejudicada em seus rendimentos devido essa 

prática? Pode ocorrer algum tipo de responsabilidade jurídica decorrente dessa 

prática? 

 Algo que não foi perguntado que gostaria de acrescentar? 
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11.3. Survey Virtual 
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