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RESUMO 
Este artigo aborda a relação entre os crescentes níveis de produtividade impostos pelas 

empresas e o comportamento dos gestores junto aos empregados para atingirem seus 

objetivos.  Analisamos uma empresa do setor bancário, Banco Credit S.A., com sede na 

Espanha, que possui participação e negócios em mais de 100 países no mundo. A análise do 

discurso de entrevistas realizadas com os empregados e relatos auto-etnográficos representam 

a metodologia utilizada para constatar que o aumento de metas e produtividade somados a 

pressão sobre os empregados são as grandes responsáveis pelas práticas de assédio moral por 

parte dos gestores.     

 

Palavra chave: Produtividade, Assédio Moral, Trabalhadores 

 

INTRODUÇÃO 

A Globalização é um processo que viabiliza a integração econômica, cultural, social e política 

entre países de todo o mundo, este fenômeno é gerado pelo avanço do capitalismo no século 

XX e permite que as organizações sediadas em países, ditos desenvolvidos, já com suas 

economias saturadas, atuem em mercados distantes, em desenvolvimento, com a finalidade de 

expandir suas operações e negociações em economias ainda pouco exploradas. 

Recentemente nos deparamos com a crise mundial na Europa, que afeta a economia não só 

dos países europeus, mas também dos países em desenvolvimento, como o Brasil, que possui 

em sua estrutura econômica um grande volume de negócios de organizações sediadas na 

Europa com operações no Brasil.  

Estas organizações, por sua vez, para garantir o cumprimento de seus objetivos a nível 

mundial, aumentam sua participação no mercado brasileiro, alocam um maior orçamento de 

receita e metas às suas operações no Brasil, compensando assim as perdas nas operações em 

seus países de origem.  

Diante deste cenário, os crescentes objetivos, em ordem e patamares inatingíveis, são 

alocados aos países em desenvolvimento. A partir de então é considerável analisar o 

comportamento dos gestores destas organizações, que agem sob pressão, com a grande 

possibilidade de assediarem moralmente os empregados subordinados. 

De acordo com os conceitos de assédio moral, as conseqüências advindas deste fenômeno e a 

crescente pressão por produtividade do Banco Credit S.A. em suas operações no Brasil, 

questionamos neste trabalho se existe uma relação entre as crescentes cobranças por 

produtividade e a prática de assédio moral nas relações dos gestores deste Banco junto a seus 

empregados subordinados? 

O objetivo principal deste trabalho é identificar a relação entre o comportamento de gestores 

do Banco Credit S.A. em relação à prática de assédio moral junto a seus subordinados, e a 

crescente cobrança por produtividade deste mesmo banco, em suas operações no Brasil, a fim 

de compensar os fracos resultados dos negócios na Espanha, onde se instala a matriz do 

Banco Credit S.A. devido à crise que se concentra na Europa. 
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Para evitar relações que envolvam assédio moral, o Banco Credit S.A. divulgou uma cartilha 

explicativa aos seus empregados; seriam estes os reais beneficiários do conteúdo destas 

informações, ou o Banco Credit S.A. utiliza deste meio de comunicação para se prevenir de 

futuras ações judiciais que envolvam indenizações por assédio moral? Esta é a pergunta de 

investigação deste estudo. 

Para responder a este pergunta, conduzimos uma pesquisa empírica com empregados deste 

banco. Estas foram transcritas e submetidas à análise do discurso.. 

A relevância deste trabalho jaz no fato de o mesmo contribuir para o avanço na discussão 

sobre assédio moral e relações de trabalho, notadamente nas organizações brasileiras. 

Todavia, esta pesquisa é limitada socioespacialmente, pois limitamo-nos a pesquisar um único 

banco, na cidade do Rio de Janeiro, entre 2011 e 2012. 

Marco teórico: Assédio Moral 

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, segundo 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 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 salientar que o abuso de poder não se dá de 

forma explicita e sim sutilmente. 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.” 

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. Este fenômeno pode ser vertical e horizontal. Ávila, 

(2008). Desta forma, é necessário categorizar as três possibilidades do fenômeno assédio 

moral, levando em consideração a hierarquia organizacional. 

Assim, pode ser classificado como fenômeno Vertical Ascendente: é quando a prática do 

assédio moral parte do subordinado para com o seu superior 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 
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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. (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, 

entre 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. 

 

Produtividade 

De acordo com Vilhena e 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 em 1994, que reduziu praticamente a zero os ganhos inflacionários para o setor; 

que trouxeram à 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 faz 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 está associada às idéias de melhorar o desempenho, rendimento, 

eficiência e o atingimento de objetivos e metas. O aumento da produtividade permite uma 

redução do custo unitário das transações bancárias e garante 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 são 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 são recorrentes, segundo relato da Fenaban – Federação 

Nacional dos Bancos. 

 

Metodologia  

A pesquisa refere-se à análise de um Banco Comercial de grande porte, com atuação e 

participação em 40 países, inclusive no Brasil, sua matriz é sediada em Madrid, Espanha, 

denominado Banco Credit S.A.  
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O método utilizado é um estudo etnográfico compilado à análise do discurso de empregados 

do Banco Credit S.A. O estudo delimita-se a análise e percepções captadas em uma 

Superintendência regional situada no centro da cidade do Rio de Janeiro, que possuí 

características afins a outras superintendências desta organização, uma vez que existe uma 

cultura organizacional muito forte relacionada ao método de gestão proposto pelo Banco 

Credit S.A. 

É importante ressaltar que o estudo etnográfico, especificamente neste trabalho, permite 

relatar as percepções, as tarefas realizadas, a cultura organizacional, o dia a dia dos 

trabalhadores e outros pontos relevantes, que contribuem muito para a discussão deste tema; 

sendo possível devido a minha vivência, inserido como trabalhador – especificamente no 

cargo de Gerente Pessoa Jurídica Sênior, durante o período de 18 meses neste ambiente 

organizacional. Desta forma, trata-se de um estudo auto-etnográfico, uma vez que me torno 

autor e pesquisador do meu próprio grupo de análise. 

Por meio de entrevistas realizadas aos funcionários de 20 agências desta superintendência, 

foram abordados 20 gerentes de negócios pessoa jurídica sênior, com idade entre 30 e 50 

anos, que são responsáveis por negócios, vendas de produtos e serviços, abertura de contas e 

investimentos através da gestão de carteira de clientes Pessoa Jurídica. Estes profissionais 

estão subordinados diretamente ao gerente geral e Superintende comercial, que são 

responsáveis pela gestão das unidades e por garantir o cumprimento das exigências e metas 

impostas pela matriz. A escolha por entrevistar esses profissionais é devido à grande 

contribuição deste segmento para o alcance das metas e orçamento de receita de cada 

unidade/agência. Cerca de 60% do total das metas das agências estão concentradas nos 

negócios Pessoa Jurídica; desta forma entende-se que estes profissionais estão mais expostos 

ás cobranças e ao possível fenômeno de assédio moral advindo de seus gestores. Os 

entrevistados foram submetidos aos seguintes questionamentos: 

De acordo com a cartilha de Assédio Moral apresentada pela organização, você acredita que o 

seu superior hierárquico age em conformidade com o proposto e esperado pelo Banco? 

Como é a relação profissional entre você e seu superior hierárquico em situações de pressão 

por ocasionais falta de atingimento de metas? 

Existem situações em que você identifica um comportamento abusivo de seu superior 

hierárquico em relação a você ou a algum colega de trabalho em que se vêem expostos, 

sinalizando abuso de assédio moral? 

De posse dos dados coletados, será feita uma análise de trechos relevantes dos discursos 

relacionados a prática de assédio moral e comportamento abusivo do gestor em relação aos 

seus empregados, e se este comportamento tem relação, ou é impulsionado pelo aumento da 

produtividade. 

 Para enriquecer a análise do discurso, analisamos em conjunto com as entrevistas a cartilha 

de assédio moral nas relações de trabalho divulgada pelo Banco Credit S.A. aos seus 

empregados. A análise documental do conteúdo da cartilha é de suma importância para 

avaliarmos qual o real interesse do banco em divulgar este documento. Existem duas 

interpretações referentes à divulgação da cartilha; a primeira é garantir a proteção da saúde 

dos empregados, a segunda é o autor se preocupar e resguardar das conseqüências do ato de 

assédio moral para o próprio Banco.  

 

REVELAÇÕES DO CAMPO 

Análise Auto-etnográfica 

No ano de 2010 ingressei no Banco Credit S.A. através de uma proposta de trabalho de um 

dos superintendentes deste Banco, que já conhecia o meu trabalho ao longo dos meus 12 anos 
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de carreira no Setor Bancário. Inseri-me em uma das 20 agências da Regional Rio-Centro e 

era responsável por uma carteira de clientes Pessoa Jurídica, onde eu tinha a tarefa de gestão 

destes clientes, venda de produtos de crédito, seguros, investimentos, entre outras atribuições. 

Além de mim, a Regional contava com mais 19 profissionais com o mesmo cargo, sendo um 

lotado em cada agência. Já na primeira entrevista com meu gestor direto fui informado que 

apesar da experiência de mercado que me cabia, e teria que me adaptar ao chamado “método 

comercial” proposto pelo Banco.   

Este método descreve todas as ações, minuciosamente, que devem ser seguidas na integra por 

todos os empregados. De forma sucinta vou descrevê-las: 

Toda manhã, às 09h00min, o gestor da agência reúne-se com toda a equipe, por 30 minutos 

para lerem em conjunto um comunicado diário, uma espécie de jornal interno; em seguida a 

produtividade e o cumprimento das metas são analisados e cobrados individualmente; por fim 

é definida uma estratégia específica para o dia, como por exemplo: hoje é o dia do 

investimento, então todos os funcionários, independente de seus compromissos e agendas 

devem alcançar o objetivo definido naquela manhã.  

Finalizada a reunião diária, o segundo passo é entrar na agenda do dia, uma espécie de agenda 

eletrônica, onde o próprio sistema indica quais os clientes você deve contatar naquele dia, 

para oferecer produtos e serviços previamente definidos na agenda, cerca de 20 contatos por 

dia.  

Para finalizar o dia, no final da tarde uma tele conferencia é realizada com todos os gerentes 

de cada agência com o superintendente regional, que toma nota de tudo que foi produzido 

naquele dia e já dá um direcionamento para o dia seguinte. 

No caso específico do cargo de Gerente PJ, o método estende-se a uma reunião presencial 

todas as sextas feiras, denominada CNB (Comitê de Negócios Business), presidido pelo 

superintendente, um especialista segmento PJ e um analista de crédito. O objetivo deste 

comitê é fomentar negócios e defender uma proposta de crédito junto ao analista, que 

recomenda ou não a sua solicitação. Cada proposta leva cerca de 6 horas para ser elaborada, 

devido ao nível de detalhamento e formulários que devem ser apresentados. 

Todo este método descrito acima, não contribui para um ambiente organizacional saudável, 

uma vez que as tarefas e ações executadas pelos empregados são controladas e monitoradas 

com muito rigor, expondo diariamente os funcionários, principalmente aqueles, que não estão 

com suas metas em dia. Percebe-se uma insatisfação com o método comercial imposto pelo 

banco por uma grande parte dos colegas de trabalho, que nitidamente cumprem o método por 

obrigação e não acreditam no seu propósito. 

Desde o inicio de 2010 até o presente momento, o Banco revisa as metas semestralmente com 

aumentos de objetivos constantes e planejamentos de metas cada vez maior, em alguns 

segmentos, como o segmento PJ, o objetivo do banco para o ano de 2012 é triplicar a receita 

obtida por este segmento no ano de 2011, para que isso seja possível, as metas dos gerentes 

PJ, por sua vez também triplicaram. Este fenômeno é recorrente desde o início 2010, quando 

as receitas auferidas pelos bancos na Europa despencaram, decorrente à crise que se instalou 

naquela região desde então. Assim, o planejamento estratégico do grupo Credit S.A. definiu 

por aumentar as metas das operações do grupo no Brasil, compensando assim, as perdas de 

receita em operações no continente europeu. 

Diante deste cenário, o ambiente da organização fica cada vez mais tenso e insustentável; as 

cobranças das metas surgem como efeito cascata: da Presidência aos Diretores de Rede; dos 

Diretores de Rede aos Superintendentes; dos Superintendentes aos Gerentes Gerais; e por fim 

dos Gerentes Gerais aos Gerentes de Contas. 

Levando em consideração que os objetivos anteriores propostos pelo banco já eram, de certa 

forma, difíceis de atingir; pode-se concluir que triplicar estes objetivos com a mesma estrutura 

de funcionários, é no mínimo, insustentável.  
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A prática de assédio moral por parte dos gestores, especificamente Gerente Geral e 

Superintendente, começam a surgir de forma sutil, nas reuniões diárias, nos comitês de crédito 

– CNB, com a exposição dos gerentes que não atingiam as respectivas metas.  

A situação chegou a um ponto em que os Gerentes PJ, que tinham o compromisso de ir ao 

CNB toda a sexta feira, começaram a faltar ao trabalho neste dia só para não comparecerem a 

reunião, que institucionalmente tem como objetivo gerir novos negócios, mas na verdade 

passou a ser uma reunião de cobrança de metas, insultos e humilhação. 

Os gerentes que compareciam aos Comitês de Crédito eram, repetidamente, questionados em 

público quanto ao não atingimento de metas, rankings eram expostos, ameaças veladas eram 

proferidas e críticas negativas eram destinadas aos gerentes subordinados quanto à qualidade 

das propostas apresentadas por eles; situações que caracterizavam nitidamente o ato assédio 

moral. 

No período em que convivi neste ambiente organizacional, ficou nítido que a estrutura não é 

de forma alguma sustentável. As repetitivas ações de assédio moral por parte dos gestores, 

movidos pela pressão por aumento de produtividade, geram inicialmente um desconforto aos 

empregados subordinados, que submetidos ao longo do tempo a esta situação começam a 

surgir problemas de saúde, licenças médicas, baixa na produtividade, pedidos de demissão, 

processos judiciais por assédio moral, entre outros.   

 

Análise do Discurso 

Foram abordados 20 gerentes de negócios pessoa jurídica sênior, dos quais somente 14 se 

dispuseram a ser entrevistados. Os entrevistados têm idades entre 30 e 50 anos, são 

responsáveis por negócios, venda de produtos e serviços, abertura de contas e investimentos 

através da gestão de carteira de clientes Pessoa Jurídica. Estes profissionais estão 

subordinados diretamente ao gerente geral e Superintende comercial.  

Dos 14 entrevistados, 10 disseram ter sido vítima de assédio moral ou presenciaram situações 

de colegas ou do grupo como um todo que foram vítima de assédio moral. Alguns trechos dos 

discursos que evidenciam atos de assédio moral dos gestores em relação aos subordinados são 

apresentados abaixo: 

(1) Estamos sendo tratados como se fôssemos incompetentes. Os gestores também estão 

sendo muito pressionados por seus superiores e com isso fazem muitas ameaças como: 

desse jeito não da pra continuar, na boa, repense a sua profissão e vai ser feliz. As 

reuniões diárias são desestimulantes, repetitivas e tomam tempo. Além de tudo isso 

não tem mais funcionários para atendimento ao público, gerando muita insatisfação e 

reclamação por parte dos clientes, a pressão é muito, muito grande. 

Conforme citado pelo entrevistado o trecho (1) evidencia a prática de assédio moral com 

ameaça do gestor ao empregado, gerando insegurança na vítima; além da pressão por 

atingimento de metas sem a devida estrutura de funcionários para executarem as atividades, 

sobrecarregando assim, os empregados em atividade.  

(2) Em uma das reuniões diárias, meu gestor disse que atingir 100% das metas impostas é 

o mínimo e obrigatório que temos que cumprir, afinal, somos pagos para isso, disse 

que só teria progressão na carreira o gerente que fizer 130, 140, 150% das metas e 

com recorrência. Meu gestor sempre fala isso: Vocês são pagos para cumprir o 

trabalho que lhes são designados, fazer 100% é o mínimo pelo que vocês são 

remunerados. 

No trecho (2) quando o entrevistado diz: “meu gestor sempre fala isso” fica claro 

que há recorrência na prática do assédio moral. Os empregados são remunerados para 
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exercerem suas atividades e não para serem pressionados recorrentemente, pelos gestores, a 

atingirem metas absurdas; e ainda condicionar as possíveis promoções ao atingimento de 120, 

130, 150% das metas propostas.     

(3) Em uma reunião, onde estavam todos os gerentes da regional, ele falava em alto tom: 

Como pode ao longo de 1 semana de visitas ter gerente aqui que não traz nenhum 

negócio novo pra mesa? Nosso comitê não permitira mais isso! Sendo bem sincero, 

vocês estão me atrapalhando a crescer no Banco, desse jeito não pode continuar. 

Depois não digam que eu não avisei, isso não é ameaça, mas é para vocês reagirem. 

 

(4) Falando de uma meta especifica de captação de empréstimos de capital de giro, meu 

superintendente disse em várias reuniões: Tirando duas ou três agencias que tem 

resultados recorrentes, é ridícula a produção de capital de giro. Não podemos nos 

expor mais desta forma com o Diretor Da Rede. Não vou mais admitir essa situação. 

 É tão simples quanto: Quem não se adaptar, na boa, que vá ser feliz em outra 

atividade. Quem trabalha aqui tem seu salário, benefícios e auxílios garantidos, então 

tem que se comprometer com os objetivos da instituição. 

 

(5) Quando o banco lança novas oportunidades para crescermos na carreira precisamos da 

indicação do nosso superintendente. Toda semana temos um comitê de negócios onde 

discutimos vários pontos, além dos negócios em si, somos cobrados individualmente e 

questionados, de forma agressiva, o porquê de não termos atingido os objetivos. Numa 

dessas o superintendente disse: é tão simples quanto: não tenho ninguém, nenhum 

gerente preparado para assumir as vagas que estão disponíveis, tenho que contratar 

profissionais do mercado. 

Nos trechos (3, 4 e 5) as constantes ameaças, pressões e questionamentos em reuniões afetam 

diretamente a saúde mental dos empregados, gerando insegurança no emprego e configura a 

prática de assédio moral (Fenômeno Vertical Descendente). 

(6) As reuniões são sempre em tom agressivo, quando fui migrado para o setor não recebi 

treinamento adequado e sou cobrado diariamente para executar um método que eu não 

tive treinamento algum. O gestor diz: “Já foi dado treinamento, já me dispus a visitar 

junto com vocês, mas nada, o método estipulado pelo banco não está sendo cumprido. 

A qualidade das propostas continua muito ruim, pra não dizer péssima. Vocês não 

vêm preparados para o comitê, com uma valoração digna de seu cliente pra ser 

analisado no nosso comitê. A partir de agora não aceito mais propostas com 

valorações ridículas como estas.”  

No trecho (6) o empregado é cobrado de forma agressiva, em alto tom, com expressões 

desnecessárias como: propostas péssimas, valorações ridículas, entre outras. Também 

configuram a prática de assédio moral. Estas expressões desestruturam o emocional das 

vítimas, que deixam de produzir, não se motivam para o exercício do trabalho. 

(7) Diariamente somos expostos tendo que justificar o não atingimento de várias metas: 

por que não fez isso¿ e aquilo¿ 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. Mas teve uma situação que foi a gota d’água pra mim: a minha 

agência ganhou uma campanha de vendas nacional, mas antes da entrega do prêmio 
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(um certificado) o diretor “soltou os bichos” devido aos resultados financeiros abaixo 

do orçado, depois disso alguns funcionários se afastaram por depressão, inclusive eu. 

No último trecho analisado, o entrevistado cita que é exposto a cerca de 30 metas mensais, e 

que diariamente é cobrado e monitorado para o atingimento das metas, que devem ser 

cumpridas antes mesmo do prazo para a entrega do objetivo. Como conseqüência da prática 

de assédio moral, várias vítimas se afastaram do emprego, segundo o entrevistado, por 

problemas de saúde. 

De acordo com os trechos apresentados, com as declarações dos entrevistados, fica evidente 

que a prática de assédio moral é impulsionada pela produtividade e aumento de metas 

absurdas. O ambiente organizacional fica comprometido com a prática do assédio moral no 

Banco Credit S.A., prejudicando diretamente a saúde das vítimas e o resultado operacional da 

empresa, uma vez que a mesma não conta com o quadro funcional completo, na maioria das 

agências, devido aos recorrentes afastamentos por problemas de saúde dos empregados.     

Análise documental 

De acordo com o proposto pelo artigo, analisamos o conteúdo da cartilha de assédio moral 

divulgada pelo Banco Credit S.A., disponível na Intranet a todos os funcionários da 

organização, com o objetivo de identificar e 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 Santander contra o Assédio Moral nas Relações de Trabalho", tem 

por objetivo, segundo a empresa, combater a prática dos casos existentes e orientar os 

empregados a "manter um relacionamento pautado em respeito e transparência". No entanto, 

ficou evidenciado que existem outras intenções que favorecem os interesses da empresa, em 

detrimento da proteção da saúde dos trabalhadores.  

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."  

Fica claro 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 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 do ato 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.” 
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É notório, no trecho acima, que os ítens destacados como “principais conseqüências” referem-

se somente aos interesses da empresa, e não relacionados 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. 

 

Discussão E Conclusão 

A análise etnográfica e análise do discurso dos empregados evidenciam e constatam a prática 

de assédio moral dos gestores em relação aos seus subordinados - fenômeno vertical 

descendente - impulsionada pelo aumento de produtividade impostos pelo Banco Credit S.A. 

Os inúmeros casos de assédio moral foram detectados após o aumento desmedido das metas, 

que atingem drasticamente o ambiente organizacional do Banco Credit S.A., gerando 

conseqüências negativas como desinteresse, falta de motivação dos empregados, insegurança, 

stress, licenças médicas, redução nos índices de produtividade, entre outros. 

Com base nas evidências de prática de assédio moral detectadas no presente trabalho e suas 

maléficas conseqüências, para a empresa e vítimas, as organizações devem valorizar e se 

responsabilizar pelo ambiente de trabalho, respeitar os princípios básicos de convivência e, ter 

de fato uma política de organização empresarial mais correta e justa para com todos, sem ter 

que se utilizar de ferramentas e práticas incorretas que prejudiquem a segurança, o bem estar e 

a saúde física e mental dos seus empregados. 
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