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Resumo:  

 
O Assédio Moral é um tema recente e tem sido fonte de estudos desde o final do século XX. 

Trata-se de um tema complexo que envolve questões relacionadas ao comportamento humano, 

sua subjetividade e percepção. O objetivo deste estudo é verificar como o Assédio Moral se 

manifesta entre funcionários terceirizados de limpeza em uma grande empresa mineradora 

brasileira. Trata-se de um estudo de caso descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa 

e qualitativa dos dados. Foi realizado dentro das instalações da mineradora, na cidade de Itabira-

MG. A população foi constituída por 64 funcionários, sendo 59 serventes de limpeza e cinco 

supervisores administrativos. Os dados foram coletados através de questionário adaptado ao 

setor estudado, composto de questões fechadas e abertas, cujos resultados foram analisados por 

meio de estatística descritiva. Do total de pesquisados, 84,4% relataram sofrer pelo menos um 

tipo de assédio moral. O tipo de assédio mais detectado foi o acúmulo indiscriminado de 

trabalho e atribuição incessante de novas tarefas. A maior insatisfação dos funcionários 

detectada foi o número reduzido do quadro funcional. Verificou-se que a mineradora não possui 

políticas sistematizadas no que se refere a práticas de assédio moral por parte de seus 

funcionários. Concluiu-se que houve várias formas de assédio moral na empresa e que este 

assédio gera inúmeras perdas nos âmbitos financeiro e administrativo, tais como queda de 

produtividade, elevado número de afastamentos médicos, alta rotatividade da mão-de-obra, 

elevado custo com indenizações trabalhistas e perda de foco no próprio negócio da prestadora 

de serviços por ela contratada. Sugere-se a implantação de um programa de controle de Assédio 

Moral dentro da empresa visando coibir futuras agressões e as perdas gerenciais advindas com 

elas. 
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