
Assédio Moral
ORGANIZACIONAL no 

AMbiente de trabalho



 Conjunto sistemático de práticas abusivas, repetidas,
inseridas nas estratégias e métodos de gestão

O QUE É?

PARA QUÊ?
Para que sejam alcançados determinados
objetivos empresariais ou institucionais



COMO ?
Pressões, humilhações e constrangimentos,
relativos ao:

aumento de produtividade 
      e resultados

controle do trabalhador (corpo,
comportamento e tempo de trabalho)

custo do trabalho



E no ambiente virtual?

 O assédio moral ORGANIZACIONAL 

não acontece?

MUITO!Sim...



Rotina Laboral
Cobrar Resultados
Fiscalizar a execução das tarefas

Metas abusivas
Ritmos acelerados de trabalho

PARA AUMENTAR OS LUCROS

Empresas passaram a exigir

Aplicativos para acompanhar



Resultado?
O empregado é demandado em qualquer hora
do dia, inclusive feriados ou repousos semanais!

Isso é uma intromissão
abusiva em sua vida privada!



Chefe
Online

Bom dia. Está conectado?

????????

Olá Bom dia!

Responda!

Tire foto da sua estação de trabalho agora 

????????

OK! Só um instante...

Vamos começar?
Precisamos bater a meta!

07:35

07:36

07:36

07:40

07:46

07:46

07:50

07:59

Vigilância  e cobranças
ostensivas

Exigência de conexão
permanente e respostas
imediatas

Constante pressão para
realizar atividades,
independentemente do lugar,
dia ou horário



Segundo pesquisa da Unicamp (2020), o assédio
moral organizacional virtual tem aumentado no
período da pandemia da COVID-19! 

É preciso estar ALERTA!



O assédio virtual causa mais estresse mental e
diminui a satisfação com o trabalho que o assédio
dito tradicional.

Isso porque, no meio virtual, o ato
pode ir além do local físico da
estação de trabalho, podendo
ocorrer em qualquer momento. 



Sofrimento psíquico.
Evoluir para um adoecimento
mental (transtornos de ansiedade,
depressão , síndrome de burnout).
Perda da produtividade.

Isso pode acarretar:

ENTÃO... FIQUE ATENTO!

O descanso, o lazer e o convívio familiar do trabalhador.
Sua dignidade.
Seu direito fundamental à desconexão!

O assédio moral organizacional virtual compromete:
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