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“O assédio moral é uma conduta abusiva, ,
intencional, freqüente e repetida, que 
ocorre no ambiente de trabalho e que q
visa diminuir, humilhar, vexar, 
constranger, desqualificar e demolir g , q
psiquicamente um indivíduo ou um 
grupo, degradando as suas condições g p , g ç
de trabalho, atingindo a sua dignidade 
e colocando em risco a sua integridade g
pessoal e profissional.”( p. 37)

FREITAS, M. E.; HELOANI, R.; BARRETO M. Assédio moral no 
trabalho. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 



Sugestões de Conduta ColetivaSugestões de Conduta Coletiva

Modificar se necessário o processo laboral

gg

Modificar se necessário o processo laboral
Normas de prevenção de caráter organizativo 
para diminuir o stress
Aumentar a transparência e a participação dos 
trabalhadores
Maior autonomia
Planificar e organizar o trabalho para prevenir 
o risco de perseguição psicológicao risco de perseguição psicológica



Sugestões de Conduta ColetivaSugestões de Conduta Coletiva
Identificado o problema, investigar com cautela e agir 
com firmeza

gg

com firmeza

Analisar se os casos de assédio são conseqüência da q
inadequação da organização do trabalho

P líti i i i itPensar políticas organizacionais que evitem a 
repetição ou a reprodução dessas condutas

Publicizar: Tolerância Zero



Sugestões de Ação IndividualSugestões de Ação Individualg çg ç

Propiciar condições objetivas que visem 
dar apoio ou ajuda psicológica aosdar apoio ou ajuda psicológica aos 
assediados

Notificar casos de adoecimento em 
conseqüência de assédio moralconseqüência de assédio moral

Emitir CAT: doença do trabalho?



“Quando já não nos rebelamos contra as 
atrocidades do outro permitimos que aatrocidades do outro, permitimos que a 
crueldade permaneça, que as mentiras 
prosperem e que estes atos se banalizem ”prosperem e que estes atos se banalizem.
(Sigmund Freud).
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