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Resumo: Com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, as 
mulheres têm se tornado vítimas de assédio dentro das organizações. O assédio 
apesar de ter ganhado uma proporção maior atualmente, nos anos de 1990 já era 
considerado como um problema no ambiente de trabalho. A presente pesquisa tem 
como objetivo geral analisar a presença ou não de assédio na empresa Alpha, 
localizada na cidade de Terra Roxa – PR. Além disso, objetivou-se especificamente 
apresentar o conceito de assédio, realizar um questionário para o setor que possui 
mais mulheres trabalhadoras e verificar na legislação quais são os direitos que essas 
mulheres possuem. Acredita-se que há fatores que influenciam as mulheres a não 
denunciarem o assédio feminino nas organizações. Para tanto, foi definida uma 
abordagem quantitativa, com aplicação de um questionário com perguntas objetivas 
para o levantamento de dados, juntamente com um estudo bibliográfico para 
aprofundamento no assunto. 
Palavras-chave: Assédio Moral. Assédio sexual. Mulheres. Trabalho. Organização.  

 
Harassment at work: a reality in the lives of many women 

 
Abstract: With the increase in female participation in the labor market, women have 
become victims of harassment within organizations. The harassment despite having 
gained a greater proportion today, in the 1990s it was already considered a problem in 
the work environment. The present research has as general objective to analyze the 
presence or not of harassment in the Alpha company, located in the city of Terra Roxa 
– PR. In addition, the aim was specifically to present the concept of harassment, carry 
out a questionnaire for the sector that has more women workers and verify in the 
legislation what rights these women have. It is believed that there are factors that 
influence women not to report female harassment in organizations. Therefore, a 
quantitative approach was defined, with the application of a questionnaire with 
objective questions for data collection, along with a bibliographical study to deepen the 
subject. 
Keywords: Moral Harassment. Sexual harassment. Women. Work. Organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da participação feminina no mercado de trabalho trouxe desafios 

como a violência e o assédio o que se tornou uma problemática muito frequente no 

ambiente de trabalho. A história das mulheres no trabalho começou há muito tempo e 

sempre enfrentaram longas jornadas de trabalho, salários muito baixos e diversos 

tipos de assédio ao desempenharem suas atividades. Por serem, geralmente pobres 

e não terem outra renda, eram (e são) obrigadas a enfrentar esses problemas para 

manter o seu sustento. 

Alvo de violência moral e sexual dentro e fora do ambiente de trabalho, ainda 

assim as mulheres não desistem de lutar pelos seus direitos, buscando igualdade de 

gênero. Nesta busca, as mulheres desenvolveram habilidades, se aperfeiçoaram e se 

tornaram capazes de realizar atividades que eram consideradas masculinas. 

No entanto, o assédio ainda provoca nas mulheres o sentimento de culpa, 

fragilidade, insegurança e medo, refletindo negativamente na vida pessoal e 

profissional levando-as, muitas vezes, a pedir demissão ou mudar de organização. 

Muitas mulheres, vítimas de assédio, acabam suportando as ameaças dos agressores 

e não denunciando porque dependem do emprego para a sobrevivência própria e de 

suas famílias.  

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo geral analisar a presença 

de assédio na empresa Alpha, localizada na cidade de Terra Roxa – PR, e como 

objetivos específicos apresentar o conceito de assédio, realizar um questionário para 

o setor que possui mais mulheres trabalhadoras e verificar na legislação quais são os 

direitos que essas mulheres possuem.   

Para isso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica para o aprofundamento do 

assunto. O tipo de abordagem escolhida foi à quantitativa, na qual os resultados foram 

apresentados por meio de gráficos. E para o levantamento de dados foram aplicados 

17 questionários para as funcionárias dos setores de produção, financeiro e 

administrativo, com perguntas objetivas, ou seja, as respostas são definidas em meio 

a alternativas previamente estabelecidas e anônimas para preservar a identidade das 

participantes. 

O questionário foi dividido em duas partes. Na primeira parte, são apresentadas 

as questões relacionadas ao perfil das pesquisadas. Na segunda parte, as questões 

são relacionadas ao tema da pesquisa. Em seguida fez-se a análise dos dados e a 
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partir dos resultados obtidos tornou-se necessário o desenvolvimento de um plano de 

ação utilizando a ferramenta 5W1H. Dada à importância do assunto, a ferramenta 

apresenta sugestões de melhoria para a empresa, caso ela assim o deseje. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com IBC (2019), as habilidades desenvolvidas pelas mulheres, como 

por exemplo, a resiliência, flexibilidade, agilidade, participação e capacidade para lidar 

melhor com a pressão do dia a dia e, também, tomar decisões com mais rapidez e 

assertividade, estão possibilitando uma maior participação feminina no mundo do 

trabalho. 

Dados dos Censos Demográficos do IBGE apontam que, na década de 1950, 

apenas 13,6% das mulheres eram economicamente ativas. A evolução da mulher no 

mundo do trabalho no período de 1950 a 2010 triplicou: foi de 13,6% para 49,9%, 

enquanto a participação masculina, que era de 80,8% reduziu para 67,1%. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (2015), 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o rendimento 

médio dos brasileiros era de R$ 1.808,00. No Brasil, segundo pesquisa do IBGE 

(2016), “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”, 

funcionárias do sexo feminino ganham, em média, 76,5% do rendimento dos homens. 

O IBGE estima o rendimento médio mensal dos homens em R$ 2.306,00 e o das 

mulheres em R$ 1.764,00e segundo os dados, cargos de gerência ainda são 

ocupados apenas por 39,1% das mulheres. 

Já os dados de 2017, fornecidos pelo IBGE, mostram que as mulheres 

trabalham mais do que os homens quando se somam as horas de trabalho dentro e 

fora de casa. Aquelas que estão empregadas trabalham em média 54,5 horas por 

semana, sendo 36,5 horas no emprego e 18 horas em casa. Enquanto isso, os 

homens empregados trabalham, em média, 51,6 horas por semana, sendo 41,1h no 

emprego e 10,5h em casa. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT (2020), as mulheres 

ocupam menos cargos de administração do que os homens e praticamente não houve 

progresso desde o começo do século. As mulheres representam cerca de 39% de 

todos os trabalhadores assalariados do mundo e no setor administrativo a participação 

feminina é de cerca de 27%. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf
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Em 2007 a presença feminina representava 40,8% do mercado formal. Já em 

2016, esse número subiu para 44%. Os dados são do Ministério do Trabalho (2016), 

baseados em pesquisas do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged) e da 

Relação Anual de Informações Sociais (Rais). De acordo ainda com informações do 

Ministério do Trabalho baseadas em pesquisas do Caged e da Rais, a renda feminina 

tem sido o sustento de diversos domicílios brasileiros. Em 1995, 23% das casas 

tinham as mulheres como principal sustento. Já em 2015 esse número subiu para 

40%. Ainda vale destacar que 34% desse número equivalem às famílias em que o 

homem está presente. 

Segundo Cassar (2012, p. 912), o assédio é “o termo utilizado para designar 

toda conduta que cause constrangimento psicológico ou físico à pessoa”. O assédio 

parece ter se tornado uma prática natural e muito frequente nos dias de hoje, podendo 

começar de forma tão insignificante que as vítimas acabam nem percebendo a 

gravidade do problema. 

Para Pinotti (2019), os tipos mais comuns e conhecidos de assédios são o 

assédio virtual e o assédio psicológico. O assédio virtual é uma obsessão pela vítima 

divulgando suas informações pessoais e propagando ódio através da internet. Já o 

assédio psicológico, ocorre de comportamentos ofensivos, como por exemplo, o 

bullying, que é praticado no ambiente escolar e consiste em atos de violência física e 

psicológica. Porém neste artigo serão abordados o assédio moral e o assédio sexual. 

Segundo Hirigoyen (2002, p. 65), o assédio moral se refere a “Toda conduta 

abusiva que possa trazer danos à personalidade e à integridade do assediado 

colocando em risco o seu emprego ou o ambiente de trabalho”. Ainda, de acordo com 

o autor, é praticado a partir de humilhações e ameaças, gerando um processo de 

violência psicológica. 

Para Nascimento (2009, p. 156,) o assédio moral: 
  

É conseqüência da atual fase do sistema econômico, que vislumbra somente 
a produção e o lucro, sendo também derivado da atual organização de 
trabalho, marcado pela competição agressiva e pela opressão dos 
trabalhadores através do medo e da ameaça. Esse constante clima de terror 
psicológico, conseqüentemente, gera, para a vítima assediada moralmente, 
um sofrimento capaz de atingir diretamente sua saúde física e psicológica, 
criando uma predisposição ao desenvolvimento de doenças crônicas, cujos 
resultados a acompanharão por toda a vida. 

 

De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho (2013), o assédio moral não é 

apenas a possibilidade de resilição unilateral do contrato de trabalho, mas também 
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implica a existência de dano passível de indenização. A prática do assédio moral viola 

os direitos da personalidade, direitos essenciais à existência da pessoa com 

dignidade, afeta diretamente a integridade psíquica e moral e, em alguns casos, até a 

física. 

Segundo a Cartilha Assédio Moral e Sexual do Trabalho do Senado Federal 

(2017- 2019), mulheres e homens podem ser vítimas, mas as mulheres são as 

principais atingidas com essa forma de violência no ambiente de trabalho, conforme 

diversas pesquisas comprovam. Somada ao gênero, a raça é também um fator de 

discriminação. Em conclusão, as mais afetadas com o assédio moral são as mulheres 

negras. 

As mulheres que sofrem a prática de assédio moral devem recorrer ao Art. 483, 

da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto Lei 5.452 de 01 

de maio de 1943, que trata das indenizações e rescisões de contratos.  

Devido a essa crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho, a 

violência e o assédio no trabalho tornaram-se mais frequentes. De acordo com 

Pascoal (2018), no Brasil o assédio sexual, apesar de ter ganhado uma proporção 

maior atualmente, nos anos de 1990 foram registradas as maiores manifestações  nas 

empresas. 

Em relação ao assédio sexual, segundo a Organização Internacional do 

Trabalho–OIT (2020), os dados apontam que cerca de 52% das mulheres 

economicamente ativas do mundo já sofreram assédio sexual. De acordo com as 

denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho (2019), no Brasil, cresceu 

63,7% o assédio sexual contra as mulheres nos últimos cinco anos. Apesar da 

subnotificação, em 2019 o total de denúncias registradas chegou a 442 contra 270 em 

2015. 

De acordo com a Revista Marie Claire (2020), baseado em pesquisas criadas 

pelo Linkedln e Think Eva intitulados como “Trabalho sem assédio”, o resultado da 

pesquisa mostra que das 381 mulheres entrevistadas as mulheres pretas, pardas e 

de baixa renda são as principais vítimas de assédio sexual no trabalho e uma em cada 

6 vítimas pede demissão do trabalho após passar por um caso de assédio. A pesquisa 

ainda mostra que mais de 95% das entrevistadas no estudo afirmam saber o que é 

assédio sexual no ambiente de trabalho, mas pouco mais de 51% falam com 

frequência sobre o tema.  A maioria 54% é de mulheres pretas ou pardas (seguindo 
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nomenclatura oficial do IBGE) e a metade das entrevistadas já sofreu alguma forma 

de assédio sexual no ambiente de trabalho 47,12%. 

Segundo Diniz (1998), o assédio sexual é o ato de constranger alguém com 

gestos, palavras ou com emprego de violência, prevalecendo-se de relações de 

confiança, de autoridade ou empregatícia, com um escopo de obter vantagem sexual.  

Lippmann (2001, p.16) caracteriza o assédio sexual como:  
 

 
O pedido de favores sexuais pelo superior hierárquico, com promessa de 
tratamento diferenciado em caso de aceitação e/ou de ameaças, ou atitudes 
concretas de represálias no caso de recusa, como a perda de emprego, ou 
de benefícios. 

 

De acordo com Gragnani (2017), a vítima acaba sofrendo fisicamente e 

psicologicamente, sem denunciar os agressores, porque tem medo de perder o cargo 

e emprego, de ser exposta e humilhada e de ninguém acreditar nela. O rebaixamento 

de salários, a falta de provas, a vergonha e a culpa que carregam dentro de si, são 

alguns dos fatores que a impedem de denunciar, além do fato de que, infelizmente, 

as mulheres ainda são vistas com desconfiança e dúvidas pela sociedade. 

Para Barros (2008, p. 936), há dois tipos de assédio sexual: 
 

Distinguem-se o “assédio sexual por intimidação” (assédio ambiental), que é 
o mais genérico, e o ― “assédio sexual por chantagem”. É o chamado 
assédio quid pro quo, ou seja, ―isto por aquilo”. O primeiro caracteriza-se 
por incitações sexuais importunas, ou por outras manifestações da mesma 
índole, verbais ou físicas, com o efeito de prejudicar a atuação laboral de uma 
pessoa ou de criar uma situação ofensiva, hostil, de intimidação ou abuso no 
trabalho. Já o ― “assédio sexual por chantagem” traduz, em geral exigência 
formulada por superior hierárquico a um subordinado para que se preste à 
atividade sexual, sob pena de perder o emprego ou benefícios advindos da 
relação de emprego. Esse tipo assédio sexual poderá ser praticado também 
por inferior hierárquico, excepcionalmente, sob a ameaça de revelar algum 
dado confidencial do empregador, por exemplo. 

 

Segundo a Cartilha Assédio Sexual do Ministério Público do Trabalho (2017), 

enquanto no assédio sexual por chantagem o objetivo do assediador é obter um 

favorecimento sexual, no assédio sexual por intimidação a finalidade do agressor ou 

agressores é tornar o ambiente de trabalho hostil para um (uma) ou para um grupo, 

apesar de poder também objetivar uma vantagem sexual. Ainda segundo a cartilha, o 

assédio sexual por chantagem desde 2001 é considerado crime pelo Art. 216 ― A do 

Código Penal e a pena de detenção é de um a dois anos.  
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Já para o Ministério Público do Trabalho, as provas de um assédio sexual são 

desde bilhetes, cartas, mensagens nas redes sociais, e-mails, vídeos, ligações e até 

por testemunhas que presenciaram o acontecimento ou que tenham conhecimento da 

situação.  

Segundo Gherini (2020), havendo o assédio sexual, a vítima poderá buscar a 

responsabilização diretamente do agressor. No âmbito trabalhista, a empresa 

responde pelos atos praticados pelos empregados, incluindo casos de assédios, nos 

quais se confirmar o dano sofrido, enseja o pagamento de indenização pela empresa 

à vítima. O colaborador que sofreu – ou estiver sofrendo – assédio e conseguir 

comprovar o dano em juízo, também poderá fazer o pedido de rescisão indireta, 

solicitando o pagamento da integralidade das verbas rescisórias mesmo que ele/ela 

que tenha pedido demissão em razão disso. A empresa que tiver que arcar com custos 

indenizatórios em razão de assédio cometido por parte de um de seus colaboradores 

também poderá entrar com uma ação de regresso contra o próprio assediador, 

pedindo, judicialmente, que sejam restituídos os valores gastos pela empresa em 

razão dos atos de assédio praticados contra outro colaborador. 

De acordo com Macedo (2018), na prática os valores de indenizações por 

assédio moral ficam na faixa dos R$ 10.000,00 a R$ 50.000,00, no caso de empresas 

de grande porte; e de R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00, no caso de pequenas ou médias 

empresas. 

Para Sacchitiello (2018), algumas grandes agências brasileiras de publicidade 

e propaganda estão evitando que o assédio chegue até o ambiente de trabalho. Por 

exemplo, a África, uma agência de publicidade, que desde 2015 tem um código de 

conduta com orientações claras a respeito do que os funcionários do Grupo ABC 

podem ou não fazer, possui uma ouvidoria e todas as informações são por meio desse 

canal em anônimo.  

E a WMcCann, uma rede global de agências de publicidade americanas, com 

escritórios em 120 países, possui treinamentos obrigatórios regulares de todo os 

times, ampla divulgação de canais institucionais formais nos quais denúncias 

identificadas ou anônimas podem ser feitas por qualquer funcionário de qualquer lugar 

do mundo com a garantia de investigação por órgãos independentes. A agência ainda 

promove treinamentos e informa constantemente sua equipe sobre esses e outros 

temas que impactam diretamente a capacidade produtiva e o ambiente de trabalho. O 

McCann Worldgroup criou, em abril de 2017, o WLC – WomenLeadershipCouncil, que 
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é composto por oito mulheres líderes, representantes de diferentes mercados e 

disciplinas da rede na América Latina. (SACCHITIELLO, 2018). 

A partir do exposto, fez-se uma pesquisa com o objetivo de analisar a presença 

ou não de assédio na empresa Alpha. Para tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica 

para aprofundamento do assunto que, segundo Lakatos e Marconi (1987, p. 66), 

consiste no levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já publicada 

em livros, revistas, jornais, boletins, monografias, teses e dissertações com o objetivo 

de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o 

assunto. 

O tipo de abordagem escolhido é quantitativo que, segundo Appolinário (2011, 

p.150), é a modalidade em que “variáveis predeterminadas são mensuradas e 

expressas numericamente. Os resultados também são analisados com o uso 

preponderante de métodos quantitativos, por exemplo, estatístico”. 

Para o levantamento de dados foram aplicados questionários com as 

funcionárias dos setores de produção, financeiro e administrativo, totalizando 17 

mulheres, no mês de junho, com perguntas objetivas. Ou seja, um questionário 

fechado, cujas respostas são definidas em meio a alternativas previamente 

estabelecidas, sendo respostas anônimas para preservar a identidade das 

participantes. 

A pesquisa foi conduzida em uma empresa de confecções de roupas infantis, 

que iniciou as suas atividades em 2001 com 7 colaboradores. Hoje, dezessete anos 

depois, conta com mais de 50 funcionários em uma sede própria de 1.000 m² e atende 

lojas em todo o Brasil. 

A partir dos dados gerados pelos questionários foi possível chegar aos 

resultados agora apresentados. O questionário foi dividido em duas partes. A primeira 

com questões relacionadas à idade, sexo, estado civil, renda familiar, escolaridade, 

etnia, área de atividade, nº de horas trabalhadas por dia e período de tempo na 

empresa a fim de traçar um perfil das pesquisadas. Já a segunda parte apresenta as 

questões relacionadas ao assédio.  

O perfil das pesquisadas, elaborado a partir dos dados coletados, indica que a 

maioria é de mulheres brancas, com faixa etária de 36 a 45 anos, com percentuais 

semelhantes de solteiras, casadas e separadas/divorciadas, renda familiar de 1 a 3 

salários mínimos, ensino médio completo, trabalham 8 horas por dia (44 horas 

semanais) e possuem vínculo com a organização há mais de um ano. As pesquisadas 
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desempenham funções como: costura, embalagem, serviços gerais, atendimento e 

assistente financeiro. 

Inicia-se agora a apresentação e análise dos dados coletados sobre as 

questões relacionadas ao assédio. Ao serem questionadas se sabem o que é e se já 

sofreram algum tipo de assédio no local de trabalho, 100% das respondentes 

afirmaram que sabem o que é, mas apenas 6% afirmaram que sofreram assédio 

algumas vezes. 

Em relação à denúncia ou não de um assédio sofrido, 41% das respondentes 

responderam que nunca denunciariam, enquanto 59% afirmaram que sempre 

denunciariam uma situação de assédio, conforme pode ser visto no Gráfico 1.  

O perfil médio das mulheres pesquisadas que não denunciariam o assédio 

caracteriza-se por: idade entre 18 a 25 anos, solteiras, ensino médio completo, 

desempenham a atividade de operadora de máquinas, estão na empresa há mais de 

um ano e quanto à etnia são consideradas amarelas. Segundo Gragnani (2017), 

alguns dos principais fatores que impedem as mulheres de denunciarem o assédio no 

trabalho, são a banalização e a normalização do assédio que faz com que muitas 

mulheres não consigam identificar o assédio sofrido, o medo do assediador e de 

perder o emprego, o rebaixamento do salário, a vergonha, o sentimento de culpa e a 

humilhação. 

Acredita-se que, por serem mulheres jovens, a banalização e a normalização 

do assédio são os principais fatores que podem estar relacionados a não identificação 

e denúncia de situações de assédio pelas mulheres pesquisadas. 

 

 GRÁFICO 1 – DENUNCIOU OU DENUNCIARIA UMA SITUAÇÃO DE ASSÉDIO 

 

FONTE: A autora (2020) 

 

41%

59%

1- Sim, sempre

2- Sim, na maioria das
vezes
3- Raramente

4- Não, nunca

5- Tenho dúvidas se
faria isso
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Quando questionadas se já presenciaram algum tipo de assédio, o Gráfico 2, 

mostra que 7% das respondentes afirmaram que sim, algumas vezes, 29% raramente 

e 64% responderam que não. Segundo Peixoto (2011, p.8), os tipos de assédio mais 

presenciados e mais comuns nas organizações são o horizontal, vertical e misto. O 

horizontal ocorre entre os colegas de trabalho, o vertical entre o superior e o misto 

ocorre tanto de um colega de trabalho quanto do superior. Não foi possível identificar, 

por meio do questionário aplicado, qual o tipo de assédio presenciado. O elevado 

percentual de mulheres que nunca presenciou um assédio pode ocorrer porque muitas 

mulheres ainda não conseguem identificar os assédios que sofrem no trabalho. 

 

 GRÁFICO 2 - JÁ PRESENCIOU ALGUM TIPO DE ASSÉDIO 

 

FONTE: A autora (2020) 

 

Ao serem questionadas se alguma vez foi comentado sobre assédio na 

organização, 41% das respondentes afirmaram que raramente e 59% que nunca 

ouviram falar. As respostas obtidas não permitem inferir se houve a realização de 

algum tipo de ação (palestra, conversa, entre outros) de esclarecimento sobre a 

questão do assédio feminino pela organização, mas se elas aconteceram, parecem 

ter sido de forma insuficiente para que todas tivessem acesso às informações.  

A empresa emprega 50 funcionários e a maioria é masculina. Acredita-se que 

as palestras devem ser, também, direcionadas a eles para que percebam as situações 

em que assediam. A empresa pode optar pelo uso da tecnologia para ajudar na 

realização dessas palestras para diminuir os custos, por meio de videoconferência, 

transmissão online entre outros. 

7%

29%

64%

1- Sim, muitas vezes

2- Sim, algumas
vezes
3- Raramente

4- Não, nunca

5- Não sei informar
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No que diz respeito a serem forçadas a realizar tarefas humilhantes, 47% das 

respondentes afirmaram que raramente, enquanto 53% responderam que não, nunca 

foram obrigadas a realizar algum tipo de tarefa humilhante. 

Quando as mulheres foram questionadas sobre realizarem tarefas inferiores a 

função atual, observa-se que 6% das respondentes afirmaram que sim, algumas 

vezes, e 76% afirmaram que raramente. Para as tarefas que exigem mais da 

capacidade profissional, destaca-se que 6% das respondentes afirmaram que muitas 

vezes receberam e 76% afirmaram que raramente receberam. Segundo Peixoto 

(2011, p. 7), um dos exemplos mais comuns de assédio moral é atribuir, de propósito 

e com frequência, tarefas inferiores ou distintas das suas atribuições. 

Em relação ao recebimento de críticas injustas, no Gráfico 3 destaca-se que 

6% das respondentes afirmaram que receberam sim, algumas vezes, 35% não, nunca 

e 59% afirmaram que raramente. O processo de dar e receber feedback é parte do 

dia a dia de todos os trabalhadores no desempenho de suas funções. Mas quando 

ele é feito e há constrangimento ou inferiorização das pessoas envolvidas e essas 

críticas se tornam excessivas, injustas e muito frequentes, podem ser consideradas 

como assédio. Para Hirigoyen (2002, p.17), o assédio moral é qualquer conduta 

abusiva (gestos ou palavras) que se repete afetando a dignidade física e psíquica de 

uma pessoa.  

 

 GRÁFICO 3 – RECEBIMENTO DE CRÍTICAS INJUSTAS NO TRABALHO 

 

FONTE: A autora (2020) 

 

Ao serem questionadas sobre a supervisão excessiva, Gráfico 4, destaca-se 

que 6% das respondentes afirmaram que houve sim, algumas vezes, 35% que não, 

nunca houve e 59% que raramente houve. A supervisão excessiva ocorre quando há 

um rigor desnecessário por parte da empresa sobre os funcionários durante a 

6%

59%

35%

1- Sim, muitas vezes

2- Sim, algumas vezes

3- Raramente

4- Não, nunca

5- Não sei informar
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realização das atividades. Segundo Villela (2008), as constantes humilhações, a 

exposição do trabalhador ao ridículo e a supervisão excessiva, são alguns dos fatores 

do assédio moral. 

 

   GRÁFICO 4 – SUPERVISÃO EXCESSIVA NA EXECUÇÃO DO TRABALHO 

 
FONTE: A autora (2020) 

 

Em relação a humilhações sofridas no trabalho, observa-se que 6% das 

respondentes, afirmaram que sim, algumas vezes e 94% responderam que não, 

nunca sofreram. Para Gragnani (2017), as humilhações sofridas em ambientes 

organizacionais acabam gerando nas vítimas problemas físicos e psicológicos, 

levando à falta de produtividade, desmotivação, dificuldades para se relacionar com 

os colegas, à demissão e também a doenças como Depressão e a Síndrome do 

Pânico.   

A incidência de advertências e avisos obteve o mesmo percentual da questão 

anterior: destaca-se que 6% das respondentes afirmaram que já receberam algumas 

vezes e 94% nunca. As advertências primeiramente são verbais e caso não funcionem 

então são registradas advertências escritas para que sejam as principais provas para 

demissão com justa causa.  

Ao serem questionadas se já foram ameaçadas de demissão para que 

realizassem algo dentro da empresa, 100% das respondentes responderam que 

nunca. Para Catho (2020), humilhar o trabalhador, seja com xingamentos, piadinhas 

ou apelidos constrangedores, exigir metas inalcançáveis, sobrecarregar o funcionário 

de atividades, agir com rigor excessivo e ameaçar com demissão são exemplos de 

assédio moral no trabalho. E em relação a se sentirem lesadas em relação aos direitos 

trabalhistas e distribuição das atividades, destaca-se que 6% das respondentes 

afirmaram que raramente e 94% responderam que não, nunca. 

6%

59%

35%

1- Sim, muitas vezes

2- Sim, algumas vezes

3- Raramente

4- Não, nunca

5- Não sei informar
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As funcionárias foram questionadas também sobre as transferências para 

outros setores para serem afastadas de colegas de trabalho, 41% afirmaram que sim, 

algumas vezes e 59% não, nunca. Em relação a serem ignoradas ou não conseguiram 

expor as opiniões, 47% afirmaram que raramente e 53% afirmaram que não, nunca. 

E ao serem questionadas sobre se foram impedidas por colegas de falar ou estar com 

elas, 18% das respondentes afirmaram que raramente e 82% afirmaram que isso 

nunca ocorreu. 

A coleta de dados sobre o assédio com as funcionárias da empresa Alpha levou 

em consideração também se elas já foram criticadas ou ridicularizadas por algum 

aspecto de sua vida privada: no Gráfico 5 destaca-se que 6% das respondentes 

afirmaram que sim, algumas vezes, 41% raramente e 53% nunca aconteceu. A vítima 

que tem a sua vida criticada ou ridicularizada acaba sofrendo problemas físicos e 

psicológicos e estes poderão afetar diretamente seus relacionamentos com amigos 

e/ou familiares e também na empresa, pois se sente desmotivada para desempenhar 

suas funções. 

 

 GRÁFICO 5 – CRÍTICAS A SUA VIDA PRIVADA 

 

FONTE: A autora (2020) 

 

Ao serem questionadas se já fizeram se sentir uma pessoa estúpida, 24% 

afirmaram que raramente e 76% afirmaram que isso nunca ocorreu. E 100% das 

respondentes afirmaram que nunca deram a entender que alguma sofria de problemas 

psicológicos. Quando questionadas se já riram de alguma dificuldade, 29% afirmaram 

que raramente riram e 71% afirmaram que não, nunca ocorreu. 

Ao serem questionadas sobre receberem ameaças verbais, ofensas em público 

e agressão física, 100% das respondentes afirmaram que isso nunca aconteceu. Esse 

percentual se repete em relação ao assédio sexual: 100% das pesquisadas afirmaram 

6%

41%53%

1- Sim, muitas vezes

2- Sim, algumas vezes

3- Raramente

4- Não, nunca

5- Não sei informar
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que isso nunca aconteceu, não foram alvo de comportamentos obscenos e 

degradantes no trabalho ou de elogios que as deixassem constrangidas.  

As respondentes 100% afirmaram ainda que nunca sofreram discriminação por 

suas crenças religiosas, por sua descendência e origem ou por sua opção sexual. Nas 

escolhas políticas, 18% afirmaram que raramente foram alvo de discriminação e 82% 

disseram que isso nunca ocorreu.  

Os dados apresentados no Gráfico 6, dizem respeito ao assédio de chefes e/ou 

supervisores imediatos. Observa-se que 6% das respondentes afirmaram que 

raramente sofreram, 88% não, nunca e que 6% não souberam informar. O assédio 

mais comum pelos chefes e supervisores é denominado de assédio sexual por 

chantagem. É aquele praticado por um superior da vítima e visa obter favor sexual 

em troca de melhores condições de trabalho e salários, como promoções e outros 

benefícios e caso a vítima não aceite, o assediador faz com que ela não consiga esses 

benefícios. 

 

 GRÁFICO 6 – ASSÉDIO PRATICADO POR CHEFE/SUPERVISOR (A) IMEDIATO (A) 

 

FONTE: A autora (2020) 

 

No que diz respeito ao assédio por chefe/ proprietário da organização e por 

colegas de trabalho, 100% das respondentes afirmaram que isso nunca aconteceu e 

que tampouco procuraram ou receberam ajuda da empresa em relação a isso.  

Em relação ao Gráfico 7, destaca-se que 18% das respondentes afirmaram que 

raramente procurou ajuda e se sentiu culpada enquanto 82% não, nunca procurou 

ajuda e se sentiu culpada. O sentimento de culpa geralmente ocorre porque nos casos 

de assédio, o comportamento do assediador é sempre considerado culpa da vítima e 

as denúncias são tratadas como falsas. 

 

6%

88%

6% 1- Sim, muitas vezes

2- Sim, algumas
vezes
3- Raramente

4- Não, nunca
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              GRÁFICO 7 – VOCÊ PROCUROU AJUDA E SE SENTIU CULPADA? 

 

FONTE: A autora (2020) 
 

No Gráfico 8, observa-se que das respondentes 41% afirmaram que raramente 

procuraram ajuda e se sentiu envergonhada, enquanto 59% não, nunca procurou 

ajuda e se sentiu envergonhada. A vergonha é um dos sentimentos mais comuns nas 

vítimas, pois as mulheres quando denunciam o assédio são obrigadas a passar por 

perguntas vexatórias e, geralmente, o agressor não é responsabilizado pelo assédio. 

 

 GRÁFICO 8 – VOCÊ PROCUROU AJUDA E SE SENTIU ENVERGONHADA 

 

FONTE: A autora (2020) 

 

Após a análise dos dados coletados, elaborou-se um plano de ação a partir da 

ferramenta 5W1H que, segundo Peinado e Graeml (2007, p. 559), 

 

É um método utilizado na elaboração de um plano de ação para eliminar 
problemas, sendo um formulário de perguntas de forma organizada que ajuda 
a identificar as ações, onde estas ações serão realizadas, o porquê destas 
ações, quem irá executá-las, quando e como será a execução das mesmas. 
Este método também é utilizado para que não se tenha nenhuma duvidas nas 
funções e responsáveis dentro de cada processo, evitando assim o fracasso 
de um dado projeto de melhorias. 
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O Plano de Ação apresentado a seguir tem por objetivo sugerir ações de 

melhoria para a organização em estudo, principalmente no que diz respeito a 

estratégias de prevenção ao assédio feminino no ambiente de trabalho. 

 

QUADRO 1 – PLANO DE AÇÃO 5W1H 

FONTE: A autora (2020) 

 

Estas ações apresentadas acima, caso sejam implementadas pela organização 

em estudo, podem auxiliar as funcionárias a entender o que é o assédio, perceber 

quando ele acontece, saber como agir e a quem recorrer e, ainda, podem impedir que 

isso aconteça, por meio das políticas de prevenção.  

Vale ressaltar que as ações direcionadas a prevenção do assédio feminino na 

organização devem envolver também o público masculino, uma vez que representam 

a maioria dos funcionários da empresa e também precisam ser orientados sobre as 

diferentes formas de assédio. 

O QUÊ? POR QUÊ? ONDE? QUANDO
? 

 QUEM? COMO? 

Políticas de 
Prevenção 

Para combater o 
assédio  

Empresa 
Alpha 

2021 Gerente A empresa 
participa do comitê 
para investigar as 

denúncias e 
incentiva toda a 

empresa a 
conversar sobre o 

assunto 

Palestras 
 
 
 
 

 

Para que as 
respondentes 

tenham a 
conscientização 

sobre o tema 

Empresa 
Alpha 

2021 Gerente Realizar uma 
palestra por mês 
para que toda a 

empresa entenda 
sobre o assunto 

Treinamentos Para que as 
respondentes 

possam identificar 
situações de 

assédio e quando 
precisam agir 

Empresa 
Alpha 

2021 Gerente Realizar 
treinamentos 

informais e formais, 
como workshops 

Canal de 
denúncia 

Para que as vítimas 
possam recorrer e 
os casos suspeitos 
sejam investigados 

Empresa 
Alpha 

2021 Gerente Manter uma 
plataforma 

específica para 
receber todas as 

denúncias  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O assédio é um problema muito antigo, mas o seu enfrentamento nas 

organizações ainda é uma novidade e as principais vítimas são as mulheres. O 

assédio moral se refere às situações humilhantes, constrangedoras ou repetitivas 

durante a realização das atividades e por longo período de tempo.  

O assédio sexual é o comportamento de características sexuais e, muitas 

vezes, é confundido com o assédio moral, porém se diferencia em relação à força ou 

poder, não necessariamente hierárquica. 

Com base nos dados coletados na presente pesquisa, é possível fazer algumas 

considerações. Todas as pesquisadas dizem saber o que é assédio, mas esse 

conhecimento vem de fora, uma vez que a empresa não realiza ações de 

conscientização e prevenção.  

Em se tratando do assédio moral, por ser uma empresa de porte pequeno, 

verificou-se que aconteceu com algumas mulheres e as respostas das alternativas 

ficaram entre raramente, poucas vezes ou nunca. Em relação ao assédio sexual, de 

acordo com os dados da pesquisa, nunca aconteceu. 

Pode-se concluir que, o assédio na empresa Alpha ocorreu com pouca 

frequência e, quando, relacionadas foram à carga horária excessiva, tarefas inferiores, 

tarefas que exigem mais da capacidade profissional, críticas injustas e a supervisão 

excessiva. Não houve ameaças de demissão, ameaças verbais, ofensas em púbico, 

agressões físicas, comportamentos obscenos e degradantes, elogios 

constrangedores, discriminações por crenças religiosas, descendência ou origem e 

opção sexual. A maioria das pesquisadas nunca presenciou uma situação de assédio, 

porém a maioria denunciaria, caso isso acontecesse.  

Sabe-se que há ainda muito a se pesquisar sobre o assunto e sugere-se que 

para futuros estudos seja realizada uma pesquisa para identificar o que as mulheres 

entendem por assédio, visto que a banalização e a normalização do assédio são os 

principais fatores que podem estar relacionados à sua não identificação. 

Outras sugestões para estudos futuros é realizar uma pesquisa voltada para as 

mulheres negras, pois são as maiores vítimas do assédio moral e sexual no trabalho. 

E para os homens, buscando identificar o que eles entendem como assédio, se já 

assediaram, quais as consequências disso, entre outras questões pertinentes. 
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Acredita-se que o assédio feminino nas organizações possa ser reduzido e, 

quiçá, extinto a partir da implementação de ações como as apresentadas no Plano de 

Ação. 
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