Fundação Pedro Leopoldo
Mestrado Profissional em Administração

Prevenção e combate ao assédio moral: importância e estágio de
implementação de controles em um sistema cooperativo financeiro

Vinícius Gasparino Rezende de Souza

Pedro Leopoldo
2017

Vinícius Gasparino Rezende de Souza

Prevenção e combate ao assédio moral: importância e estágio de
implementação de controles em um sistema cooperativo financeiro

Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado Profissional em Administração da
Fundação Pedro Leopoldo, como requisito
parcial para a obtenção do título de Mestre
em Administração.
Área de concentração:
Organizações.

Gestão

em

Linha de pesquisa: Inovação e Organizações.
Orientador: Profa. Dra. Vera L. Cançado.

Pedro Leopoldo
Fundação Pedro Leopoldo
2017

658.1511
S729a

SOUZA, Vinícius Gasparino Rezende de
Prevenção e combate ao assédio moral: importância e estágio de implementação de controles em um
sistema cooperativo financeiro / Vinícius Gasparino
Rezende de Souza.
- Pedro Leopoldo: FPL, 2017.
137 p.

Dissertação Mestrado Profissional em Administração.
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro
Leopoldo, 2017.
Orientadora: Profª. Drª. Vera L. Cançado

1. Assédio Moral.
2. Questionário de Atos Negativos QAN-R.
3. Controles Internos. 4. Cooperativas Financeiras.
I .CANÇADO, Vera L., orient.
II. Título.

CDD: 658.1511

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590

Agradecimentos

Difíceis... mais de dois anos de finais de semana fora de casa, fora da cidade onde
moro, de abnegação de momentos com a família e com os amigos. Os sentimentos se
confundem: solidão, ansiedade, cansaço e culpa pela ausência, mas a obstinação pela
busca do conhecimento e a vontade de vencer esse desafio prevaleceram. Posso dizer
que minha resiliência, termo tão em voga, foi testada!

Mas isso não se consegue sozinho e, assim, nesse momento vitorioso, a gratidão, o
mais nobre dos sentimentos, deve se juntar a essa montanha russa de emoções.

Meu agradecimento especial para a minha orientadora, Profª. Drª. Vera L. Cançado,
pela paciência, pelo exemplo de dedicação à academia, por estar perto nos momentos
críticos e pelos ensinamentos valorosos que recebi. Esta sim, ajudou-me a crescer
intelectualmente!

Se estou falando de gratidão, também não posso deixar de agradecer à Jussara, da
Secretaria Acadêmica. Muito obrigado pela atenção, soluções e respostas tão precisas!
Ajudou muito a vencer a distância entre Brasília e Belo Horizonte.

Agradeço aos colegas que com a convivência sempre tornaram as coisas mais leves,
a todos os professores pelo “spa de conhecimento” e ao Sistema Cooperativo
Financeiro X, por permitir a realização do trabalho e subsidiar parte do curso.

Nessa ciranda de sentimentos, a injustiça não tem lugar... Então, meu agradecimento
especial vai para o meu amor, para a minha melhor amiga e companheira de vida:
minha esposa Maíra. Aguentou a ausência, cuidou do nosso pequeno e ainda
administrou o mau humor de alguém em constante ansiedade.

Por fim, aos meus pais, Gasparino e Gracinha, que, tenho certeza, foram quem plantou
uma sementinha lá atrás que despertou meu grande apreço pelos estudos.

Resumo
O objetivo desta dissertação foi identificar a importância e o estágio de implementação
de controles internos de prevenção e combate ao assédio moral, na percepção de
dirigentes do Sistema Cooperativo Financeiro X. O assédio moral no trabalho é
caracterizado por atos de violência no ambiente laboral, de maneira reiterada e por
um longo período de tempo, gerando prejuízos para os indivíduos, a organização e a
sociedade. Os controles internos são mecanismos que auxiliam a administração no
atingimento dos objetivos das organizações, funcionando como elo do desempenho,
de planos e políticas, sistemas, gestão de recursos humanos e observância das leis e
regulamentações. Nesse sentido, os controles internos podem ser poderosos
instrumentos de prevenção e combate ao assédio moral. O assédio moral vem se
apresentando, para o segmento financeiro, importante ameaça ao atingimento de
seus objetivos. Para cumprir o objetivo proposto, foi realizada pesquisa descritiva,
quantitativa e qualitativa. Os dados quantitativos foram coletados por meio de
questionário elaborado, contendo Questionário de Atos Negativos (QAN-R), validado
por Einarsen (2005); e uma escala dos controles internos de prevenção e combate ao
assédio moral, elaborada a partir do quadro de referência. Obteve-se retorno de
apenas 37 respondentes, o que levou à complementação com coleta de dados
qualitativos, por meio de entrevistas semiestruturadas com seis dirigentes de
cooperativas. Os dados quantitativos foram analisados por meio da análise estatística
descritiva; e os qualitativos, por análise de conteúdo, com a utilização do software
NVivo 11.0. Os resultados indicaram a existência de casos de assédio moral em
cooperativas, reconhecidos pelos próprios dirigentes. Eles destacaram ainda a
existência de atos de violência no trabalho, mas que pela frequência percebida não
caracterizam o assédio moral. Os controles propostos se mostraram importantes, mas
inexistentes ou ainda informais. Os resultados indicam que o tema assédio moral
ainda não parece ser um assunto relevante para o Sistema Cooperativo Financeiro X,
possivelmente pela baixa incidência ou por não perceberem os prejuízos decorrentes.
Outro fator que pode contribuir para esse cenário é a inexistência de regulamentações
específicas por parte do regulador sobre o tema. No entanto, a inexistência de
controles ou até mesmo sua informalidade podem mascarar a existência de casos de
assédio. Conclui-se que os instrumentos propostos nesta dissertação permitem a
realização de um diagnóstico mais apurado pela alta administração em relação à
prevenção e combate ao assédio moral.

Palavras-chave: Assédio moral. Questionário de Atos Negativos - QAN-R. Controles
internos. Cooperativas Financeiras.

Abstract
This dissertation aimed to identify the relevance and the stage of implementation of
internal controls for preventing and combating moral harassment, in the perception of
the Sistema Cooperativo Financeiro directors. The moral harassment is characterized
by acts of violence in the labor environment, repeatedly and for long periods, causing
harm to the individuals, the organization and the society. The internal controls are the
tools that help the management to achieve the organization objectives, working as links
in the development of the plans and policies, systems, human resources management
and the compliance with the laws and regulations. In this sense, the internal controls
can be powerful instruments for moral harassment prevention and combating. The
moral harassment has represented an important threat to the achievement of the
financial services segment objectives. To reach these purposes, descriptive,
quantitative and qualitative research was carried out. The quantitative data were
collected by means of questionnaire containing Negative Acts Questionnaire (NAQ-R),
validated by Einarsen (2005); and an internal control scale for moral harassment
prevention and combating, elaborated from the reference framework. Only a return of
37 respondents was obtained, which led to the complementation of qualitative data
collected by means of semi structured interviews with six cooperative directors. The
quantitative data were analyzed by means of descriptive statistical analysis; and the
qualitative data, by content analysis, with the use of the NVivo 11.0 software. The
results indicated the existence of moral harassment in credit unions, recognized by
their own directors. They also highlighted the existing acts of violence in the workplace,
which due to the perceived low frequency were not characterized as moral
harassment. The proposed controls showed to be important, but non-existing or not
formalized yet. The research indicated that, apparently, the moral harassment subject
is not a relevant matter yet in the Sistema Cooperativo Financeiro X, possibly due to
the low incidence perception or even because they do not perceive the financial results
losses. Another factor that may contribute for this scenery is the non-existence of
specific regulations on the matter by the regulator. However, the non-existing controls
or even their informality may mask the existence of moral harassment cases. We
concluded that the instruments proposed in this dissertation allow the realization of a
more accurate diagnosis by the top management to prevent and combat of moral
harassment.
Keywords: Moral harassment. Negative Acts Questionnaire - NAQ-R. Internals
Controls . Credit Unions.
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1

Introdução

As organizações, nas últimas décadas, têm passado por grandes transformações,
tanto econômicas, sociais, políticas, tecnológicas e culturais, como as decorrentes da
intensificação da globalização, o que, consequentemente, vem impactando a forma
como as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho (Freitas, Heloani & Barreto,
2008; Heloani, 2007).

O crescimento das empresas consolidou-as como principais atores socioeconômicos,
tornando-as representantes genuínas do capitalismo, baseado no livre mercado,
caracterizando o predomínio de aspectos econômicos no curso da sociedade e
provocando uma forte crise de identidade social. As referências fundamentadas em
valores sociais foram perdidas, houve o enfraquecimento de instituições tradicionais
representantes desses valores e a sociedade tornou-se incapaz de propor ideias
coletivas, reduzindo os valores sociais aos de mercado (Freitas et al., 2008). Isso
resultou no enfraquecimento da sociedade, cujo fim não seria promover elevados
lucros para as empresas, mas sim gerar vínculos sociais e instituições capazes de
garantir o direito dos cidadãos. Nesse vazio deixado pela quebra dos valores
familiares, sociais, políticos e religiosos, as organizações e o emprego ocupam espaço
como uma das principais fontes de identidade para os indivíduos (Amado, 2002).

Nesse cenário, cresce a violência genérica e generalizada nas empresas,
potencializada pela organização do trabalho (Freitas et al., 2008). Essa violência no
ambiente de trabalho apresenta-se de forma particular, sutil e perniciosa e gera
vítimas entre indivíduos, grupos e organizações. É um tipo de “violência invisível”,
chamada de assédio moral. Não se trata de fenômeno recente, pois vem perdurando
ao longo da história, sendo marcado pela assimetria de poder. O assédio moral,
conforme afirma Hirigoyen (2012), é a forma de violência no trabalho que mais vem
recebendo atenção por parte da sociedade, das organizações e de empregados, em
razão dos danos que provoca.

O assédio moral é definido como um processo sistemático e contínuo, a partir de
conduta abusiva, manifestada, principalmente por comportamentos, palavras, atos,
gestos e escritos que tragam danos à personalidade, à dignidade ou à integridade
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física ou psíquica de uma pessoa, deteriorando o ambiente de trabalho e colocando
em risco seu emprego (Hirigoyen, 2014; Leymann, 1996).

O assédio moral tem alcance coletivo, considerando que atinge tanto a vítima, como
as organizações e a sociedade. Para a vítima, entre outros, pode causar isolamento,
sentimento de enlouquecimento, depressão e ideações suicidas levando a
tratamentos medicamentosos e psicoterápicos (Guimarães, Cançado & Lima, 2016).
Nas organizações, o assédio moral pode comprometer a qualidade do trabalho,
causando redução da produtividade, perda de empregados qualificados, aumento de
absenteísmo, de doenças e de acidentes, além de gerar perdas financeiras
decorrentes de processos judiciais trabalhistas e do comprometimento da imagem da
organização (Hirigoyen, 2014). Para a sociedade, uma vez que tal violência pode
tornar um empregado incapaz, o ônus aparece na forma de aposentadorias precoces,
despesas médicas e beneficíos previdenciários, bem como na sobrecarga ao Poder
Judiciário com litígios que poderiam ser evitados (Freitas et al., 2008).

Estudos do International Labour Office (Ilo, 2016) indicam que a violência psicológica
é atualmente a maior forma de violência no trabalho. Na França, em 2005, 8% das
mulheres e 7% dos homens afirmaram já terem sido assediados moralmente. No
Japão, pesquisa com 4.580 empresas em 2012 indicou que 45,2% dos trabalhadores
já foram vítimas desse tipo de violência. No Chile, a média de trabalhadores que
indicavam terem sido vítimas de alguma violência psicológica no trabalho, nos anos
1980, era de 3,5%, dobrando para 7% em 1999. Em Ruanda, em pesquisa realizada
entre 2007 e 2008, foi constatado que 27% dos trabalhadores já haviam sofrido abuso
verbal e que 16% tinham passado por situações que caracterizaram assédio moral.
Segundo o Parliament of the Commonwealth of Australia, estima-se que entre 22 e
33% dos trabalhadores australianos já tiveram alguma experiência de assédio moral
(Ilo, 2016). Segundo Leymann (1990), entre 10 e 15% dos suicídios anuais na Suécia
tiveram como pano de fundo efeitos do assédio moral.

No

Brasil,

reportagem

publicada

no

site

BBC

Brasil

(recuperado

de:

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150610_assedio_trabalho_pesquis
a_rb), por Barifouse (2015), revelou que pesquisa realizada no final de maio de 2015
com 4.975 trabalhadores revelou que 47% dos brasileiros afirmam terem sido vítimas
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de assédio moral e, entre os que não afirmaram, 34% já presenciaram situações de
abuso. Outro fato importante é que 87% das vítimas não denunciaram a agressão,
motivadas pelo medo de perder o emprego (39%), medo de represália (32%), por
vergonha (11%) ou receio de ser culpada (8%).

A violência no trabalho está presente em todos os segmentos, mas alguns setores e
ocupações relatam exposição mais extensiva como, por exemplo, o setor de
prestação de serviços, no qual se incluem as instituições financeiras (Ilo, 2016).
Reportagem publicada por Basílio (2014) no site Brasil Econômico (recuperado de:
http://economia.ig.com.br/2014-04-24/de-cada-dez-denuncias-de-assedio-moral-nobrasil-tres-sao-contra-bancos.html), apresenta pesquisas do Ministério Público do
Trabalho (MPT) que apuraram que das 3.000 denúncias realizadas por trabalhadores
em 2013, 30% foram de instituições financeiras (Brasil, 2013). De 2012 para 2013, o
número de acusações aumentou 7,4%. A Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (CONTRAF) assevera que, em 2011, 29% dos trabalhadores do
setor denunciaram o assédio moral, em 2012 o número aumentou para 31% e em
2013 para 58%, no total de 37 mil entrevistados, ou seja, o número dobrou entre 2011
e 2013.

Algumas características tornam o ambiente das instituições financeiras mais propício
à prática de assédio, mas a pressão por cumprimento de metas tem sido o motivo
mais comum. De forma geral, no assédio moral organizacional, as ações violentas são
como um sistema de “gratificação-sanção”, sendo alguns empregados exaltados por
se encaixarem no perfil da instituição e outros, sistematicamente hostilizados, em
razão da baixa rentabilidade da carteira de clientes ou porque não venderam bem o
produto indutor do mês (Brasil, 2013).

No segmento de instituições financeiras estão as cooperativas financeiras. O artigo
55 da Lei 4.595/64 (Brasil, 1964) estabelece que, assim como as demais instituições
financeiras brasileiras, as cooperativas financeiras devem ser autorizadas e
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BCB). São conceituadas como:
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Cooperativas de crédito são instituições financeiras constituídas sob a forma
de sociedade cooperativa, tendo por objeto a prestação de serviços financeiros
aos associados, como concessão de crédito, captação de depósitos à vista e a
prazo, cheques, prestação de serviços de cobrança, de custódia, de
recebimentos e pagamentos por conta de terceiros sob convênio com
instituições financeiras públicas e privadas e de correspondente no país, além
de outras operações específicas e atribuições estabelecidas na legislação em
vigor (Pinheiro, 2008, p. 7).
Conhecida como Lei do Cooperativismo, a Lei nº 5.764/71 define que as instituições
financeiras cooperativas são sociedades de pessoas, limitada, não sujeitas à falência
e sem fins lucrativos (Brasil, 1971). Podem ser organizadas em três níveis: singulares,
centrais e confederação. A organização em três níveis tem como objetivo principal o
ganho de escala na prestação de serviços econômicos e assistenciais para a rede de
cooperativas singulares.

O cooperativismo está pautado em valores e princípios relacionados a ideais
humanitários. Os valores são baseados na sustentabilidade e são colocados em
prática por meio dos princípios cooperativistas: adesão livre e voluntária, gestão
democrática, participação econômica dos membros, autonomia e independência,
educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade
(Meinen & Port, 2016). Os valores e princípios cooperativistas podem ser diferenciais
em relação à dinâmica dos negócios das instituições financeiras convencionais que
visam ao lucro e valorizam o capital.

As cooperativas são instrumento de desenvolvimento e, em países como a Alemanha,
onde existem 17,7 milhões de associados, respondem por cerca de 20% do total de
depósitos no país e 35% dos créditos para pequenas e médias empresas. Na Holanda,
o Banco Cooperativo Rabobank é responsável por 85% dos financiamentos rurais e
nos Estados Unidos da América (EUA) estima-se que 45% dos norte-americanos
economicamente ativos sejam associados a cooperativas financeiras (Meinen & Port,
2016). No Brasil, os dados são modestos quando comparados com esses países, mas
vêm apresentando crescimento virtuoso. Dados do Relatório Anual do Sistema
Nacional de Cooperativismo de Crédito (SNCC) do Fundo Garantidor de
Cooperativismo de Crédito (FGCOOP, 2015) indicaram que o número de associados
de cooperativas financeiras passou de 2,8 milhões em 2006 para 8,4 milhões em
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2015, representando antes 3,07% da população economicamente ativa brasileira e
8,08% em 2015. Em dezembro de 2015, 4,25% dos depósitos e 2,77% das operações
de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) estavam em cooperativas
financeiras. O crescimento dos depósitos foi de 21,09% em 2015, enquanto o restante
do sistema financeiro cresceu 5,68%. Em relação às operações de crédito, o SNCC
cresceu 12,53% em 2015, enquanto o restante do SFN cresceu à taxa de 8,53%
(FGCOOP, 2015).

Nesse panorama de crescimento de negócios, automação de transações,
complexidade nas relações de trabalho, os órgãos reguladores das instituições e
cooperativas financeiras perceberam a necessidade de mais fiscalização, tornandoas mais transparentes para o mercado e evitando oscilações bruscas (Farias, De Luca
& Machado, 2009). Nesse sentido, o Conselho Monetário Nacional (CMN) editou a
Resolução CMN 2.554/98, que dispõe sobre a implantação dos sistemas de controles
internos para as instituições e cooperativas financeiras, e a Circular 3.467/09, que
estabelece critérios para elaboração dos relatórios de avaliação da qualidade e
adequação do sistema de controles internos e de descumprimento de dispositivos
legais e regulamentares. Este último é baseado no framework de controles internos
do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO
(Imoniana & Krening, 2015).

O controle interno auxilia a administração das organizações a alcançar seus objetivos
e a sustentar e melhorar o seu desempenho. O Internal Control – Integrated
Framework do COSO instrui as organizações no desenvolvimento de sistemas de
controles internos eficazes e efetivos, adaptando-os aos ambientes operacionais e
corporativos em constante mudança, reduzindo riscos para níveis aceitáveis e
apoiando a tomada de decisões e a governança nas organizações. Um sistema de
controle interno eficaz exige o julgamento constante da administração e transcende a
observância de políticas e procedimentos, devendo ser ágil suficiente para se adaptar
às mudanças nos ambientes corporativos, operacionais e regulatórios. Esse
julgamento é que determina se o nível de controle é suficiente e deve ser exercitado
diariamente para selecionar, desenvolver e distribuir os controles por toda a entidade
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO,
2013).
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De acordo com o Internal Control – Integrated Framework (2013, p. 6) do COSO,
“controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança,
administração e outros profissionais da entidade, e desenvolvido para proporcionar
segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a
operações, divulgação e conformidade”. Um sistema de controle interno abrange mais
do que atividades de controle, como segregação de funções, autorizações e
conciliações, e consiste de cinco componentes integrados: ambiente de controle,
avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e atividades
de monitoramento (International Federation of Accountants - IFAC, 2010).

Tendo em vista tais considerações, principalmente a acelerada expansão das
cooperativas de crédito, o crescente número de casos de assédio moral em
instituições financeiras no Brasil e a necessidade de se estabelecer mecanismos de
controle interno, elaborou-se a questão norteadora dessa dissertação: qual a
importância atribuída pela administração e o estágio de implementação de controles
internos de prevenção e combate ao assédio moral em cooperativas financeiras?

Segundo informações obtidas na Gerência Jurídica e na Área de Normas, o Sistema
Cooperativo Financeiro X (nome fictício), um dos maiores sistemas cooperativos
financeiros do Brasil, não conta com procedimentos de controle e ferramentas
corporativas padronizadas específicas para a prevenção do assédio moral que
abranjam todas as entidades que o compõem (cooperativas singulares, cooperativas
centrais, confederação, banco e suas empresas ligadas). O Sistema Cooperativo
Financeiro X é composto por cooperativas em todo o Brasil e oferece aos seus
associados todos os serviços e produtos financeiros numa rede de mais de 2.500
pontos de atendimento.

Nesse contexto, o objetivo geral desta dissertação é identificar a importância e o
estágio de implementação de controles internos de prevenção e combate ao assédio
moral, na percepção de dirigentes do Sistema Cooperativo Financeiro X. Para tanto,
estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos:

a) Identificar a existência de casos de assédio moral nas cooperativas financeiras
do Sistema Cooperativo Financeiro X.
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b) Identificar o grau de importância atribuída pelos dirigentes das cooperativas
financeiras do Sistema Cooperativo Financeiro X aos controles de prevenção e
combate ao assédio moral.
c) Identificar a percepção dos dirigentes das cooperativas financeiras do Sistema
Cooperativo Financeiro X sobre o estágio de implementação dos controles de
prevenção e combate ao assédio moral.

Para alcançar tais objetivos foi realizada pesquisa descritiva quantitativa e qualitativa.
Os dados quantitativos foram coletados por meio de questionário elaborado, contendo
Questionário de Atos Negativos Revisado (QAN-R), validado por Einarsen (2005), e
uma escala dos controles internos de prevenção e combate ao assédio moral,
elaborada a partir do quadro de referência. Obteve-se retorno de apenas 37
respondentes, o que levou à complementação com coleta de dados qualitativos, por
meio de entrevistas semiestruturadas com seis dirigentes de cooperativas. Os dados
quantitativos foram analisados por meio da análise estatística descritiva; e os
qualitativos, por análise de conteúdo, com a utilização do software NVivo 11.0.

Este estudo justifica-se, uma vez que a temática assédio moral desperta o interesse
de pesquisadores, pelos vários prejuízos causados às organizações, aos
trabalhadores ou à sociedade. Além dos danos para o assediado e os colegas de
trabalho, o assédio moral é reconhecidamente nocivo à funcionalidade do local de
trabalho (Di Martino, 2002). Embora não seja um fato novo nas organizações, apenas
a partir dos anos de 1990 tem sido objeto de estudos e debates nas mais diversas
áreas do conhecimento (Heloani, 2005). No Brasil, estudos sobre as intervenções
voltadas para o tratamento ou prevenção dessas situações de assédio moral são
ainda incipientes (Glina & Soboll, 2012).

Mesmo que no dia a dia organizacional se observe a busca por soluções, existem
poucas pesquisas relativas ao processo de intervenção nos casos de assédio moral,
seja com o objetivo de combater, seja com o intuito de prevenir. Em busca realizada
no site http://bancodeteses.capes.gov.br, no dia 12 de maio de 2017, com a palavrachave “assédio moral” foram retornados 313 resultados no período de 2011 a 2016.
Com a palavra-chave “prevenção ao assédio moral”, a busca retornou somente um.
Outra referência como ferramenta de pesquisa na área acadêmica em Administração,

18

a biblioteca eletrônica Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL®) - site
http://www.spell.org.br/ -, pesquisado com a palavra-chave assédio moral em 12 de
maio de 2017 com os mesmos parâmetros da pesquisa no banco de teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), retornou
21 artigos nos últimos cinco anos. Com as palavras-chave “prevenção ao assédio
moral”, nenhum documento foi encontrado. Tais resultados corroboram a afirmação
de Glina e Soboll (2012) e fortalecem a justificativa para a realização desta pesquisa.

Para o Sistema Cooperativo Financeiro X, o presente estudo é uma oportunidade para
conhecer a visão de seus dirigentes quanto aos controles de prevenção e combate ao
assédio moral, assunto importante para as instituições financeiras cooperativas. A
identificação da importância e do estágio de implementação desses controles trará um
indicativo se há congruência em relação ao que representa o assunto na instituição e
de que forma é tratado em termos de prevenção, o que poderá possibilitar discussão
mais aprofundada no sistema.

A atuação do autor como auditor no segmento de instituições financeiras cooperativas
e convencionais desde 2002 permitiu observar que a saúde econômico-financeira
dessas entidades tem relação com um sistema de controles internos formal e
consistente. O arcabouço regulatório do BCB traz extensa lista de normas sobre
controles e diretrizes a serem seguidas pelas instituições financeiras, sem, no entanto,
tratar de temas específicos relacionados à gestão de pessoas, mesmo sendo elas tão
dependentes de mão de obra. Assim, para o autor, este trabalho significa a
sedimentação de novo conhecimento em tema relacionado à gestão de pessoas,
antes desconhecido, e a possibilidade da correlação desse tema com sua área de
conhecimento e experiência profissional.

Além deste trabalho atender aos objetivos de um mestrado profissional, ele se insere
no projeto de pesquisa “Gestão de pessoas”, coordenado pela Professora Dr a. Vera
L. Cançado, na linha de pesquisa “Inovação e organizações”, do Núcleo de Estudos
em Organizações e Gestão de Pessoas (NEOGEP) do Mestrado Profissional em
Administração da Fundação Pedro Leopoldo. Complementa outros trabalhos já
desenvolvidos, ou em andamento, sob a orientação da referida professora (Apêndice
A), demonstrando aderência à linha de pesquisa.
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O presente trabalho está dividido em cinco capítulos, sendo o primeiro a Introdução
descrevendo os objetivos da pesquisa e sua justificativa. O segundo capítulo é
composto pelo referencial teórico, com a definição do assédio moral, sua ocorrência
nas instituições financeiras, práticas de prevenção, a definição do sistema de
controles internos, seus objetivos e seus componentes. No terceiro, descreve-se a
metodologia de pesquisa, abordando o modelo de pesquisa, população e amostra/
unidade de observação e análise, técnica de coleta e de análise de dados. No quarto
capítulo, apresenta-se e discute-se o resultado da pesquisa; e no quinto, as
considerações finais. Seguem-se referências e apêndices.
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2

Referencial Teórico

Este capítulo está organizado em sete seções: a primeira traz um breve histórico e a
conceituação de assédio moral; a segunda discorre sobre o que são as cooperativas
financeiras

e

suas

peculiaridades

em

relação

às

instituições

financeiras

convencionais; a terceira descreve as caracterizações do assédio moral no ambiente
das instituições financeiras; e a quarta aborda suas formas de prevenção. As seções
cinco e seis são dedicadas à definição e à descrição de como deve estar estruturado
o controle interno nas instituições e cooperativas financeiras. Na seção sete são
identificados os controles capazes de prevenir o assédio moral.

2.1

Conceituando assédio moral

O assédio moral é tão antigo quanto a atividade laboral, mas somente nos anos 90
que o assunto foi reconhecido como um fenômeno capaz de destruir o ambiente de
trabalho, comprometendo a produtividade e potencializando o absenteísmo
(Hirigoyen, 2014).

O doutor em Psicologia, o alemão Heinz Leymann, foi um dos precursores das
pesquisas relacionadas ao assédio moral no trabalho. Professor da Universidade de
Estocolmo na Suécia, dedicou-se à pesquisa a respeito do sofrimento no trabalho com
o objetivo de sensibilizar assalariados, sindicalistas, juristas, administradores e
médicos do trabalho para a gravidade das ações de violência no ambiente de trabalho
(Freitas et al., 2008).

Marie-France Hirigoyen, psicoterapeuta de família de origem francesa, também deu
grandes contribuições para a pesquisa e divulgação do tema assédio moral. A autora
foi quem utilizou pela primeira vez o termo assédio moral para caracterizar práticas de
violência e perversidade nas relações de trabalho (Silva, 2005).

No Brasil, sob a influência do desenvolvimento do tema ao redor do mundo, Freitas
escreveu o primeiro artigo acadêmico sobre o tema em 2001, mesmo ano em que foi
lançado o segundo trabalho de Hirigoyen: Malaise dans le travail. Esse primeiro
trabalho de Freitas contextualizou as práticas violentas no trabalho e caracterizou as
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práticas de assédio moral tratadas muitas vezes como normais ou como consequência
das características da cultura brasileira, influenciada por um passado de longo período
escravagista e sem regulamentação das relações de trabalho (Freitas et al., 2008).

As denominações ao assédio moral são variadas, conforme diferentes pesquisadores
que, embora utilizem termos diferentes, convergem para a ideia central de que é uma
prática perversa e violenta no ambiente de trabalho e identificada nos diversos grupos
sociais. Uma das explicações para tais diferenças pode ser pelo fato de os
pesquisadores terem origem em diferentes áreas como psicologia, direito, medicina
do trabalho e psicossociologia (Hirigoyen, 2012).

Leymann (1996) utilizou o termo em inglês mobbing para conceituar a situação em
que uma pessoa é escolhida, marcada como um alvo, para ser hostilizada, excluída,
agredida e perseguida no ambiente de trabalho, seja pela chefia, por um colega ou
por subordinado. Para caracterizar o assédio moral, essas agressões devem ter
frequência mínima de uma vez por semana e duração de pelo menos seis meses. O
resultado das reiteradas agressões verbais, desconstrução da imagem profissional e
isolamento no ambiente de trabalho são problemas psicossociais que podem culminar
no afastamento definitivo do mercado de trabalho (Leymann,1996).

A psicoterapeuta Hirigoyen cunhou o tema como harcèlement moral que, em tradução
livre do francês para o português, significa assédio moral. Seu conceito aborda
aspectos já citados por Leymann (1996) como ações agressivas e hostis,
desqualificação profissional e isolamento do assediado e ainda a necessidade de que
as atitudes perversas sejam repetidas e sistematizadas, mas sem estabelecer
frequência e duração (Hirigoyen, 2012).

O termo assédio moral foi escolhido por Hirigoyen (2012) utilizando a palavra moral
com o objetivo de chamar a atenção para o comportamento das pessoas. O termo
moral traz a reflexão sobre o bem e o mal, do que é aceitável ou não aceitável, em
nossa sociedade. Nesse sentido, a autora define assédio moral no trabalho como “[...]
qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) que atente, por
sua repetição ou sistematização, contra a dignidade e integridade psíquica ou física
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de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho”
(Hirigoyen, 2012, p. 17).

O conceito de assédio moral para Silva (2005) assemelha-se ao de Hirigoyen (2012)
na medida em que o caracteriza como submissão dos trabalhadores a situações
vexaminosas e constrangedoras de forma constante e duradoura na jornada de
trabalho, resultando na degradação do ambiente de trabalho.

Guedes (2008), a exemplo de Silva (2005), Hirigoyen (2012) e Leymann (1996),
menciona na definição de assédio moral a necessidade da regularidade sistemática e
duração de tempo dos atos hostis, destacando que as consequências têm relação
com a intensidade da agressão. Os comportamentos agressivos e hostis predominam
nas relações hierárquicas assimétricas e estão menos presentes nas relações entre
colegas, pois objetiva cercar o outro, caracterizando um produto do abuso de poder,
conforme destaca Barreto (2002).

Em uma visão que também relaciona o assédio moral a um possível abuso de poder,
Zapf & Gross (2001) acrescentam elementos em seu conceito, descrevendo o assédio
como o resultado de um ambiente de trabalho com alto nível de estresse ou como
consequência de um conflito social crescente não resolvido, em razão dos
desequilíbrios na disputa pelo poder nas organizações.

O psicoterror, outro termo usado para designar o assédio moral, é um problema das
organizações, pois ocorre entre as pessoas que fazem parte desse ambiente. Assim,
as organizações podem proporcionar condições que estimulam, coíbem ou eliminam
esse problema, o que as transforma em corresponsável pelos atos culposos ou
dolosos que ocorrem em suas dependências (Freitas et al., 2008).

Considerando a sua origem, o assédio pode ser classificado como descendente,
ascendente, horizontal ou misto. O assédio moral descendente é caracterizado por
atitudes hostis, praticadas por alguém hierarquicamente superior na organização
contra um subordinado (Hirigoyen, 2012; Peli & Teixeira, 2006). O assédio horizontal
vem de colegas e é frequente quando dois empregados estão envolvidos em uma
disputa de cargos ou promoção (Freitas et al., 2008; Guedes, 2008, Hirigoyen, 2012;
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Peli & Teixeira, 2006). No assédio ascendente as ações hostis são direcionadas dos
subordinados para o superior (Peli & Teixeira, 2006). É mais raro de acontecer no
ambiente corporativo e aparecem a partir de insatisfações, boicotes ou sabotagem em
relação a quem se é subordinado (Guedes, 2008). É comum que várias pessoas
estejam envolvidas no processo de assédio moral, tanto pares quanto subordinados.
A pesquisa de Leymann (1996) indicou que em 66% dos casos foram caracterizados
o assédio moral misto, cometido por mais de uma pessoa em posições hierárquicas
distintas.

A definição de Freitas et al. (2008) para o assédio moral traz algumas características
comuns aos conceitos de diversos pesquisadores, como intencionalidade (Heloani,
2004), recorrência (Guedes, 2008; Hirigoyen, 2012; Leymann, 1996; Silva, 2005),
ambiente de trabalho como palco do assédio moral (Leymann, 1996; Hirigoyen, 2012;
Silva, 2005):

O assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que
ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar,
constranger, desqualificar e demolir psiquicamente um indivíduo ou um grupo,
degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e
colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional (Freitas et al.,
2008, p. 37).
Considerando autores e características destacadas em seus conceitos, apresentamse na Tabela 1 os elementos constitutivos do assédio moral.
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Tabela 1
Elementos constitutivos do assédio moral
Elementos
Temporalidade

Características
As ações de violência ocorrem por um período
prolongado de tempo, caracterizando caráter
continuado e sistemático.
Intencionalidade Os atos hostis e violentos são intencionais, no
sentido de prejudicar, causar danos ao
assediado
Pessoalidade Há um direcionamento dos atos hostis e de
violência a um indivíduo específico. O
processo é direcionado e pessoal.

Autores
Hirigoyen (2012), Leymann (1996),
Freitas et al. (2008)

Repetitividade e As ações de violência ocorrem reiteradamente
habitualidade e por um período prolongado de tempo,
caracterizando
caráter
continuado
e
sistemático.
Localidade
Ocorre no ambiente de trabalho de forma
geral

Hirigoyen (2012), Leymann (1996),
Heloani (2004), Freitas et al. (2008),
Guedes (2008), Silva (2005)

Hirigoyen (2012), Leymann (1996),
Heloani (2004), Freitas et al. (2008),
Guedes (2008), Silva (2005)
Hirigoyen (2012), Leymann (1996),
Heloani (2004), Freitas et al. (2008),

Hirigoyen (2012), Leymann (1996),
Heloani (2004), Freitas et al. (2008),
Guedes (2008), Silva (2005)
Degradação do Acontece a partir de ataques psicológicos, Hirigoyen (2012), Leymann (1996),
ambiente de
condutas abusivas que destroem o ambiente Heloani (2004), Freitas et al. (2008),
trabalho
de trabalho e causam prejuízos à saúde
Guedes (2008), Silva (2005)
Fonte: Hirigoyen, M. F. (2012). Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro,
Brasil: Bertrand Brasil; Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), pp. 165-184; Heloani, R. (2004, janjun.). Assédio moral: um ensaio sobre a expropriação da dignidade no trabalho. RAE-eletrônica, 3(1),
p. Art. 10; Freitas, M. E., Heloani, R., & Barreto, M. (2008). Assédio moral no trabalho. São Paulo, Brasil:
Cengage Learning; Guedes, M. N. (2008). Terror psicológico no trabalho. (3. ed.). São Paulo: LTr; Silva
(2005). Assédio moral no ambiente de trabalho. Rio de Janeiro: Jurídica.

Esses elementos auxiliam na definição do que é ou não é assédio moral no ambiente
de trabalho. Essas características configuram o assédio moral no ambiente laboral.
Estresse, conflitos pontuais, más condições de trabalho e erros de gestão se
diferenciam por serem situações pontuais e não intencionais, enquanto o assédio
moral é um processo contínuo, intencional e sutil que destrói o indivíduo (Hirigoyen,
2012). O que diferencia o assédio moral dos conflitos interpessoais não é o que é feito
ou como é feito, mas sim a frequência e a duração do que é feito.

Outro aspecto é a possibilidade de defesa da vítima, pois o assédio caracteriza-se por
medição de forças com poderes desiguais, sem a possibilidade de defesa por parte
da vítima (Einarsen, 2005). Hirigoyen (2012) e Luna (2003) convergem quanto à ideia
de o assédio moral ser assimétrico. Há relação dominante-dominado, na qual alguém
controla o jogo e submete o outro a situações vexatórias e degradantes, de forma a
fazê-lo perder sua identidade. O assédio moral é ainda uma forma de discriminação,
pois ataca uma diferença ou a particularidade de uma pessoa, tentando impor o
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padrão de comportamento e de escolhas de um grupo. Dessa forma, aspectos como
sexo, cor, gênero, idade, ritmo de produtividade e desempenho diferentes entre
membros de um grupo resultam em conflitos que, se constantes e repetitivos, podem
virar assédio moral (Hirigoyen, 2012).

Portanto, um dos aspectos centrais que caracterizam o assédio é ser um processo,
no qual a vítima convive com comportamentos agressivos cada vez mais frequentes
e cada vez mais violentos (Guimarães, Cançado, & Lima, 2016). É um processo
escalonado e quanto mais o tempo passa, mais frequentes e mais graves são os
insultos e suas consequências (Einarsen, 2000). É difícil identificar quando e por que
começa esse processo. Para Luna (2003), é preciso medir a frequência tanto das
agressões diretas – gritos ou insultos – quanto das mais sutis – gestos, não
direcionamento da palavra – para detectar o momento em que conflitos pontuais se
transformam em assédio moral. Para Leymann (1990), em alguns casos, no início do
processo também não é tarefa fácil identificar quem é o assediado e quem é o
assediador, já que incialmente os incidentes críticos se dão por meio de conflitos,
havendo troca de atos violentos entre os envolvidos até a prevalência do assediador
sobre o assediado.

Para analisar esse processo, Leymann (1990; 1996) desenvolveu pesquisas e
elaborou um modelo a partir da detecção de padrões, apesar da dificuldade da
definição de quando e por que o assédio se inicia. Esse modelo é apresentado em
quatro fases, conforme ilustrado na Figura 1:

INCIDENTES
CRÍTICOS

ASSÉDIO E
ESTIGMATIZ
AÇÃO

INTERVENÇÃO
DA ÁREA DE
GESTÃO DE
PESSOAS

EXCLUSÃO /
EXPULSÃO

ASSÉDIO MORAL PROPRIAMENTE DITO

Figura 1
Fases do assédio moral conforme Leymann (1990; 1996).
Fonte: Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and victims, 119126; Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European Journal of Work
and Organizational Psychology, 5(2), pp. 165-184.
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Embora Leymann (1990; 1996) considere em seu modelo a fase de incidentes críticos
como uma das etapas do assédio moral, o próprio autor destaca que ela ainda não
caracteriza a instalação do processo de assédio moral propriamente dito. Essa etapa
é o gatilho para a instalação de conflitos no ambiente de trabalho que pode se
transformar ou não em assédio moral. O assédio, em sua etapa inicial, é
frequentemente um sinal de que um conflito de trabalho se tornou pessoal, em razão
da não intervenção do empregador, no momento necessário (Leymann, 1996).

A segunda fase - assédio moral propriamente dito e estigmatização - é caracterizada
por ataques, por longos períodos, à reputação da vítima, com difamações,
ridicularizações e fofocas. É cortada a comunicação e não são consideradas as
expressões do assediado. Nessa etapa, dá-se o isolamento, que pode ser até físico;
são retiradas tarefas inerentes ao cargo e substituídas por tarefas mais simples, com
o objetivo de humilhar a vítima.

Em um terceiro momento pode ocorrer a intervenção da área de gestão de pessoas,
o que torna o conflito oficial. Nesse momento, a pessoa já está estigmatizada e é vista
como um problema para a organização, por ser um indivíduo que traz desequilíbrio
para o ambiente laboral, equipe e superiores, o que aumenta o sentimento de culpa
da vítima, podendo levar ao surgimento de sintomas emocionais e psicossomáticos.

Na quarta e última fase, há a saída da vítima do ambiente do trabalho e até
possivelmente a ruptura de sua vida profissional. Isso pode acontecer por demissão
voluntária, dispensa, licença-saúde, aposentadoria precoce e, em alguns casos
extremos, a tentativa de suicídio ou suicídio em si. A forma como as organizações
conduzem a situação resulta em descumprimento de aspectos legais e
regulamentares laborais, gerando perdas financeiras (Leymann, 1990; 1996).

Com o objetivo de entender a estrutura do processo de assédio moral, Leymann
(1996) identificou e classificou as atitudes e comportamentos de assédio em cinco
categorias de acordo com os efeitos que eles causam na vítima:
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a) Impedimento de comunicação: o indivíduo é isolado e suas palavras são
desconsideradas, impossibilitando sua comunicação. Acontecem ataques
verbais, ameaças e críticas constantes;
b) impedimento de contatos sociais: é proibido o contato com os colegas e com o
superior hierárquico. Pode-se chegar até o isolamento físico;
c) degradação da reputação pessoal: são levantadas falsas afirmações sobre a
pessoa, há a ridicularização do indivíduo em razão de sua raça, opção sexual
e até jeito de andar e se vestir. A imagem da vítima é denegrida;
d) degradação da reputação profissional: não são passadas tarefas de trabalho
ou são passadas somente aquelas de menos importância. O objetivo é reduzir
a ocupação da vítima;
e) degradação da saúde física: são direcionadas tarefas perigosas, há assédio
sexual, há ameaças físicas ou até ataques físicos.

As diversas atitudes hostis foram agrupadas por Hirigoyen (2012) em quatro
categorias: deterioração proposital das condições de trabalho, isolamento e recusa de
comunicação, atentado contra a dignidade e violência verbal, física ou sexual. Seus
estudos indicaram a distribuição dessas categorias de acordo com a origem dos atos
de assédio moral. Quando o assédio tem origem em um superior hierárquico, isso se
reflete nas condições de trabalho; quando se origina de colegas, de forma geral,
refletem atentados contra a dignidade; e quando a origem é de ambos, o isolamento
é a medida de represália praticada (Hirigoyen, 2012; Freitas et al., 2008).

O assédio moral é visto por Einarsen (2005) como um processo de evolução gradual
que tem como ponto de partida o conflito interpessoal e se agrava ao longo do tempo.
Inicialmente os comportamentos hostis são indiretos e discretos e depois evoluem
para mais diretos e agressivos. Na fase final são usadas a violência física e a
psicológica e à medida que se tornam mais intensos, os ataques são mais frequentes
e intensos. Inicialmente os ataques acontecem de vez em quando, mas à medida que
se prolongam, tornam-se diários. Einarsen (2005) propõe ainda um modelo conceitual
no qual se identifica os fatores essenciais dos programas de ação organizacional para
a prevenção do assédio. Seus principais aspectos são:
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a) A distinção da natureza das causas dos comportamentos de assédio moral
exibidos pelo suposto agressor, da percepção que a vítima tem da natureza e
causas desses comportamentos;
b) distinção da percepção de exposição aos comportamentos de assédio moral e
das reações a esses comportamentos;
c) foco no impacto da organização sobre os comportamentos dos supostos
agressores e sobre as percepções e reações das vítimas;
d) demonstração de que a personalidade da vítima é capaz de influenciar a forma
como o comportamento do agressor é percebido;
e) em relação à vítima, é indicado que tanto a reação ao assédio moral como a
forma como a organização reage pode alterar suas características pessoais
(por exemplo, estilos de reação ou mesmo personalidade).

Esse modelo destaca as possíveis diferenças entre a percepção subjetiva da vítima e
a interpretação dada pelo agressor e os demais envolvidos no conflito. A percepção
das vítimas é influenciada não só pelo comportamento do agressor, mas também pela
predisposição da vítima influenciada por seu nível de autoestima, ansiedade social,
estresse e contexto organizacional e sociocultural.

Einarsen (2005) contribuiu ainda com a criação de um instrumento capaz de
diagnosticar a ocorrência do assédio moral. Esse instrumento é o Negative Acts
Questionnaire versão revisada (NAQ-R). Trata-se de um questionário com 22 itens
relacionados a comportamentos negativos sem fazer referência ao termo assédio
moral. Referem-se a atos negativos diretos (por exemplo, agressão verbal,
observações ofensivas, intimidação) e indiretos (por exemplo, isolamento social,
difamação, pressão), os quais são exibidos aos entrevistados para responderem com
que frequência foram submetidos nos últimos seis meses fazendo uso da escala
nunca, de vez em quando, mensalmente, semanalmente, diariamente. Segundo
Bradaschia (2007), essa é uma das ferramentas mais usadas para medir a ocorrência
do assédio moral e foi validado no Brasil por Christ (2012) e Gonçalves (2006).

Outra forma de assédio é o moral organizacional. Para Gosdal, Soboll, Schatzmam e
Eberle (2009), tal forma de assédio caracteriza-se por reiteradas práticas que fazem
parte da estratégia e/ou métodos de gestão, por meio de pressões, humilhações e
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constrangimentos com o intuito de que os objetivos institucionais relativos ao controle
do trabalhador, redução de custos e aumento de produtividade e resultados sejam
atingidos. O assédio moral organizacional, de acordo com Martiningo (2007), é uma
causa da ineficiência da organização e pode resultar em queda da produtividade, pode
gerar um custo social com indenizações e aposentadorias precoces e ainda
tratamentos psicológicos e médicos pelas vítimas.

O assédio moral tem consequências graves, tanto para os indivíduos, uma vez que
viola seus direitos fundamentais e impacta sua saúde física e mental, quanto para as
organizações e sociedade (Guimarães et al., 2016; Guimarães, 2013; Maximo,
Cançado & Jeunon, 2012; Hirigoyen, 2012; Freitas et al., 2008; Leymann, 1996).

As reações psicológicas e fisiológicas do indivíduo dependerão das vivências e
experiências aprendidas anteriormente, durante e posteriormente o processo de
assédio. Inicialmente, os sintomas são semelhantes aos do estresse, como apatia,
tristeza, cansaço, nervosismo, distúrbios do sono, enxaquecas, distúrbios digestivos
e dores na coluna. E com o prolongamento do psicoterror o estado depressivo se
mostra mais forte, suscitando então ideias persecutórias e obsessivas, complexo de
culpa e até desinteresse por seus próprios valores e pela vida (Alkimin, 2012; Freitas
et al., 2008; Thome, 2008; Hirigoyen, 2012).

Os efeitos físicos e psicológicos do assédio moral incidem diretamente nos
trabalhadores, favorecendo para que eles se tornem ansiosos, sejam menos eficazes,
menos produtivos e que acabem saindo das organizações. Outras consequências são
o aumento das licenças médicas e pedidos de transferências. Isso tudo resulta no
aumento de gastos com a substituição e novas qualificações (Freitas et al., 2008;
Rufino, 2011). Além desses efeitos no resultado e nas relações de trabalho, as
entidades podem sofrer o incremento com gastos de demandas judiciais trabalhistas,
enfermidades, substituições e licenças médicas (Hirigoyen, 2012). Outro aspecto
prejudicado pelo assédio moral é a imagem da organização. Há a queda de prestígio
da empresa, dos funcionários frente à comunidade, aumento do nível de estresse por
ter que lidar com problemas com a mídia e fatores que impactam negativamente o
nome e a marca da organização (Peli & Teixeira, 2006).
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Os empregados das organizações são, antes de tudo, componente importante da
sociedade, por isso os efeitos da prática de assédio moral como a ruptura do mercado
de trabalho e seus efeitos psicológicos, resultam em perdas para a família, para as
relações sociais e para as entidades que compõem a sociedade. Os danos
psicológicos, sociais, profissionais e afetivos são agravados por danos à saúde que
resultam em custos previdenciários em razão dos afastamentos por licença médica,
demissões e perda de produção (Freitas et al., 2008; Guimarães, 2013; Guimarães et
al., 2016). A sociedade acaba arcando com os custos do desemprego, doenças e
afastamentos, pagamento de benefícios e prestações decorrentes da saúde,
assistência e Previdência Social (Guimarães, 2013; Guimarães et al., 2016; Rufino,
2011).

Considerando o conteúdo até aqui discutido, optou-se pela definição de assédio moral
proposta por Freitas et al. (2008), por conter todos os seus elementos constitutivos e
ter sido construída principalmente fundamentada nos pesquisadores clássicos do
tema.
O assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que
ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar,
constranger, desqualificar e demolir psiquicamente um indivíduo ou um grupo,
degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e
colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional (Freitas et al.,
2008, p. 37).
Esse fenômeno perverso pode ser abordado de diferentes maneiras, pontos de vista
e especialidades e, por isso, até o momento não se chegou a um denominador comum
quanto à definição mais pertinente para ele (Hirigoyen, 2012). A Figura 2 ilustra a
síntese dos elementos constitutivos do assédio moral:
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CONSTITUINDO O ASSÉDIO MORAL
ELEMENTOS
CONCEITUAIS CHAVE
 Temporalidade


Intencionalidade



Pessoalidade



Repetitividade

 Limitação geográfica






COMPORTAMENTOS
HOSTIS
CARACTERÍSTICOS
Redução
da
comunicação
Criação de dificuldades
para o relacionamento
social
Ataques à reputação
social e profissional
Exposição da saúde e
segurança física

TIPOLOGIA COM BASE
NA ORIGEM
 Descendente – de cima
para baixo
 Horizontal – ações
contra pares
 Ascendente – de baixo
para cima
 Misto – ações por
pares, de baixo para
cima ou de cima para
baixo

Figura 2
Caracterização do assédio moral.
Fonte: Hirigoyen, M. F. (2012). Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro,
Brasil: Bertrand Brasil; Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), pp. 165-184; Heloani, R. (2004, janjun.). Assédio moral: um ensaio sobre a expropriação da dignidade no trabalho. RAE-eletrônica, 3(1),
p. Art. 10; Freitas, M. E., Heloani, R., & Barreto, M. (2008). Assédio moral no trabalho. São Paulo,
Brasil: Cengage Learning; Guedes, M. N. (2008). Terror psicológico no trabalho. (3. ed.). São Paulo:
LTr; Silva (2005). Assédio moral no ambiente de trabalho. Rio de Janeiro: Jurídica.

Podem-se identificar pontos centrais nos conceitos, como a existência de
temporalidade, a intencionalidade, a pessoalidade, a habitualidade e a limitação
geográfica das ações hostis. Tais elementos caracterizam o assédio moral como um
processo, que pode ser ascendente, descendente, horizontal e/ou misto. Outro ponto
importante é o caráter multidimensional do assédio moral, que traz impactos negativos
para os indivíduos, sociedade e organizações.

2.2

Assédio moral em instituições e cooperativas financeiras

As instituições e cooperativas financeiras adotaram importante papel na economia
nacional decorrente principalmente de planos econômicos nacionais e crises mundiais
que modificaram tanto suas estruturas quanto o trabalho de seus empregados
(Cerqueira, 2015; Machado, 2013). Definem-se instituições financeiras segundo a Lei
nº 7.492 de 16 de junho de 1986, como:

[...] a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade
principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou
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estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação
ou administração de valores mobiliários (Brasil, 1969, p.1).
Para essas instituições, as transformações foram radicais, tanto em suas ferramentas,
com intensos investimentos em tecnologia, quanto na forma de gestão e processos
de trabalho. Com a reforma bancária de 1964, o crescimento econômico e a
diversificação dos serviços prestados, o volume de serviços nas instituições
financeiras cresceu intensamente (Merlo, 2002, como citado em Machado, 2013).
Entre outros, esse aumento dos serviços pode ser explicado pelo crescente número
de pessoas que utilizam os serviços bancários (Cerqueira, 2015; Machado, 2013). A
pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN de Tecnologia Bancária de
2015 (FEBRABAN, 2015), comprova o aumento do acesso à população aos serviços
bancários (Figura 3):

Figura 3
Avanço da bancarização no Brasil.
Fonte: Federação Brasileira de Bancos. FEBRABAN (2015). Pesquisa FEBRABAN de TEcnologia
Bancária 2015. FEBRABAN. São Paulo: Deloitte., p. 42.

No período de 2008 a 2015, o percentual de bancarização da população acima de 16
anos cresceu 24%, passando de 72,4%, em 2008, para 89,6%, em 2015. Isso justifica
a crescente demanda por serviços bancários, conforme mencionado por Machado
(2013) e Cerqueira (2015).

Na reestruturação do segmento, destaca-se o grande investimento em tecnologias
para a automação do autoatendimento, migrando o maior número possível de
transações para os serviços automatizados. Dados da FEBRABAN (2015) revelam
que os investimentos em inovação tecnológica superaram os R$ 19 bilhões em 2015,
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mesmo em um cenário de crise financeira. Observou-se a migração das transações
presenciais para as automatizadas: transações de mobile banking e internet banking
representavam, em 2011, 38% das transações bancárias e, em 2015, alcançaram
54% do volume total das operações (FEBRABAN, 2015).

Essas modificações, no segmento das instituições financeiras, afetaram diretamente
o trabalho dos bancários e resultaram em três fenômenos sociais, segundo Mendes
et al. (2003, como citado em Machado, 2013, p. 45):

1) Intenso desemprego: a elevada taxa de desemprego no setor refere-se às
diferentes políticas que objetivaram a redução de custos. Como consequência
destacam-se a eliminação e a fusão de postos de trabalho, o uso das inovações
tecnológicas sem, contudo, haver alteração da jornada de trabalho dos que
permanecem empregados. Nesse contexto de reestruturação produtiva, o
emprego nos bancos deixa de ser caracterizado como provisório e acaba por
se transformar em definitivo, para se constituir em definitivamente provisório.
2) Precarização do trabalho e terceirização: intensificação do trabalho,
jornadas mais longas, permanente incerteza em relação à permanência no
emprego e salários inferiores caracterizam as práticas de gestão determinantes
da precarização do serviço nos bancos. Por outro lado, nos processos de
terceirização, o elevado desemprego no setor possibilita que bancários sejam
contratados, em condições precárias, pelas terceirizadas de serviços. Nestas,
a jornada de trabalho é frequentemente desrespeitada e mais longa em
comparação aos bancos.
3) Intensificação do trabalho: nos bancários que permanecem empregados,
observa-se a intensificação do trabalho, tanto pela fusão de postos de trabalho,
como pelas exigências decorrentes de programas de gestão e pelo medo da
perda do emprego. Esse medo constitui-se em um grande motivador.
Nesse contexto, exige-se dos trabalhadores um novo perfil. Eles passaram a ter que
contar com a capacidade de lidar com tarefas não prescritas e com limites pouco
definidos, diferente da exigência anterior, quando as atividades eram delimitadas por
manual e fortemente burocratizadas (Cerqueira, 2015; Machado, 2013). Cerqueira
(2015, p. 129) adverte: “o conteúdo do trabalho é promover a interação rentável entre
o banco e seus produtos e serviços e o cliente e sua demanda/possibilidade”, o que
gera uma nova especialização da mão de obra. O empregado das instituições
financeiras especializa-se no atendimento de clientes por nicho, pessoas físicas e
jurídicas e passa a ser um captador de clientes. Isso exige mais escolaridade e resulta
no aumento de sua remuneração. As hierarquias cobram intensamente o cumprimento

34

das metas estabelecidas, tornando as instituições financeiras verdadeiras panelas de
pressão.

Assim, a verticalização, a cultura autoritária e as fortes pressões pelo cumprimento de
metas, reestruturações tecnológicas e produtivas e a grande demanda de trabalho
tornam o ambiente dessas organizações sucetível e favorável à prática de assédio
moral (Franco, Ferreira & Leal, 2007). Na mesma direção, Paparelli (2011) afirma que
a carga de trabalho aumenta cada vez mais, com o intuito de se atingir metas a
qualquer custo, criando um ambiente de competição exagerada entre os
trabalhadores

das

instituições

financeiras,

que

sofrem

muita

pressão

e

constantemente estão tentando buscar a excelência no desempenho ou mesmo a
manutenção do emprego. Contribui ainda, em razão de novos métodos de trabalho,
para a formação de um novo tipo de trabalhador: vendedor, comprometido com a
acumulação de capital e ainda mais vulnerável às doenças inerentes à categoria
(Borges, Vitullo, & Ponte, 2012). Isso induz os trabalhadores a agirem contra seus
valores, o que pode gerar sentimentos de desrespeito, medo e humilhação,
caracterizando o assédio moral. Ressalta também que, por vezes, a culpa é colocada
nos gestores, esquecendo-se de que as organizações são as responsáveis primárias
por seus gestores (Paparelli, 2011).

Por outro lado, existem diferenças entre as cooperativas financeiras e outras
entidades financeiras, entre outros aspectos, pela preocupação imediata com os
valores humanitários. Desde seu surgimento, o cooperativismo é o único movimento
socioeconômico no mundo que se desenvolve em uma mesma linha doutrinária,
preservando seus valores e princípios (Meinen & Port, 2016).
Uma cooperativa pode ser considerada “uma associação autônoma de pessoas
unidas voluntariamente para atender às suas necessidades e aspirações econômicas,
sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa coletiva e democraticamente
controlada” (International Co-operative Alliance, 2017).

Embora não haja convergência absoluta de quais sejam os valores do cooperativismo,
os mais recorrentes, tomando como referência diversos doutrinadores sobre o tema,
são (Meinen & Port, 2016):
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a) Solidariedade: traduz o compromisso que todos devem ter com todos, tornando
a comunidade mais forte. É a prática da ajuda mútua;
b) liberdade: liberdade de escolha para entrar e sair da cooperativa. A pessoa
deve orientar-se por sua vontade e consciência;
c) democracia: ter o direito de participar da vida da cooperativa, principalmente
pela palavra e pelo voto nas decisões. Acesso universal a cooperativa;
d) equidade: trata-se da garantia de igualdade de direitos, do julgamento justo e
da imparcialidade sob todos os aspectos;
e) igualdade: impede qualquer tipo de segregação, todos devem ter os mesmos
direitos e as mesmas obrigações.
f) responsabilidade: todo associado é responsável pelo bom andamento da
cooperativa, respondendo pelos seus atos e seguindo uma conduta de respeito
às regras de convívio coletivas;
g) honestidade: trata-se da verdade por excelência. Relacionado a retidão,
probidade e honradez;
h) transparência: relacionado à clareza, ao conhecimento sem impedimentos
sobre a vida da entidade.
i) responsabilidade socioambiental: aspecto que abrange o bem-estar da
comunidade na qual está inserida a cooperativa. O desenvolvimento
econômico e social deve estar alinhado ao respeito com o equilíbrio e as
limitações dos recursos naturais.

Os princípios cooperativistas traduzem seus valores e os colocam em prática no meio
cooperativo. Os princípios dão dinâmica à doutrina cooperativista e por isso podem
ser revistos ao longo do tempo (Meinen & Port, 2016). A International Co-operative
Alliance, em seus diversos congressos, definiu uma lista de princípios hoje tomados,
em qualquer parte do mundo, como diretrizes fundamentais: adesão livre e voluntária,
gestão democrática, participação econômica, autonomia e independência, educação,
formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade.

Seus valores e princípios conduzem as cooperativas financeiras para o
desenvolvimento equilibrado das comunidades e para o bem-estar das populações.
Os recursos financeiros dos associados devem gerar novas riquezas locais e
regionais por meio da intermediação financeira entre agentes deficitários e
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superavitários. Esse compromisso não é percebido em outro agente econômico. As
cooperativas devem respeitar as particularidades sociais e apoiar ações humanitárias.
A exploração mercantilista por meio de abuso na precificação dos produtos e serviços
oferecidos pela cooperativa deve ser descartada. É por isso que seu objetivo não é o
lucro e sim apenas pequenas margens que retroalimentem e fortaleçam suas
operações (Meinen & Port, 2016).

No mesmo sentido, Soares e Melo (2008, p. 69) afirmam:

O setor cooperativista é de singular importância para a sociedade, na medida
em que promove a aplicação de recursos privados e assume os
correspondentes riscos em favor da própria comunidade onde se desenvolve.
Por representar iniciativas dos próprios cidadãos, contribui de forma relevante
para o desenvolvimento local sustentável, especialmente nos aspectos de
formação de poupança e de financiamento de iniciativas empresariais que
trazem benefícios evidentes em termos de geração de empregos e de
distribuição de renda (Soares e Melo, 2008, p. 69).
As cooperativas financeiras no Brasil, na busca de economia de escala, organizamse sistemicamente em uma estrutura piramidal, na qual as cooperativas singulares
(primeiro grau) estão na base, as cooperativas centrais estão no meio da pirâmide
(segundo grau) e as confederações no topo (terceiro grau), com responsabilidades
bem definidas, conforme a Figura 4:

Confederações ou 3º grau

Centrais ou 2º grau

Singulares ou 1º grau

Reúne no mínimo três centrais com o objetivo de
promover
seus
interesses,
padronização,
supervisão e integração.

Organiza em maior escala os serviços das filiadas,
facilitando a utilização recíproca dos serviços.
Constituída no mínimo por três singulares.
Presta serviços diretamente aos associados. Tem
no mínimo 20 associados. Ex.: crédito, captação,
cadastro.

Figura 4
Estrutura sistêmica do cooperativismo.
Fonte: recuperado de: http://www.fgcoop.coop.br/o-sistema-nacional-de-credito-cooperativo-sncc-.
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Em uma primeira análise, pode-se depreender que os valores, os princípios e a
organização das instituições cooperativas financeiras seriam diametralmente opostas
às características e práticas perversas de assédio moral no trabalho. Entretanto, as
cooperativas vêm sofrendo as mesmas pressões decorrentes da reestruturação
produtiva de instituições financeiras. Portanto, a necessidade da expansão dos
negócios e do resultado positivo gera a intensificação do trabalho também nas
cooperativas financeiras, que acabam sendo forçadas a práticas laborais
inadequadas.

Freitas et al. (2008) e Hirigoyen (2014) já alertavam que reestruturações e novas
formas de trabalho, que têm como princípio somente crescimento e o desempenho da
empresa, resultam em condições propícias a atos violentos no trabalho. Para Freitas
et al. (2008, p. 40), “reestruturações feitas sem planejamento em relação às pessoas
e cargos afetados, sem transparência e sem critérios claros de avaliação e negociação
de demissões, geram rancores, revanches, ressentimentos e lutos”. Hirigoyen (2014,
p. 95) afirma que “essa nova forma de trabalho, em que o crescimento do desempenho
da empresa é mais importante que os elementos humanos, traz como consequência
a geração de estresse, criando, desta forma, condições favoráveis à perversidade”.

Os efeitos do assédio moral são devastadores sobre a saúde psíquica e física das
pessoas e geram altos custos sociais e organizacionais (Guimarães et al., 2016). Com
o objetivo de se evitar chegar a esse ponto, é fundamental a intervenção precoce,
quando ainda se está discutindo um problema e não uma agressão (Hirigoyen, 2012).
Nesse sentido, as respostas organizacionais às práticas de assédio moral podem ser
de prevenção e de combate, tratado na próxima seção.

2.3

Prevenção e combate ao assédio moral

As organizações podem ter ações em relação ao assédio moral que vão desde a sua
prevenção ao seu combate. A prevenção visa à remodelagem da mentalidade no
ambiente laboral, com a redefinição de termos e condições de trabalho, por meio da
atuação das equipes, que são os instrumentos mais eficazes de melhoria de
performance. O enfoque do combate remete a ações imediatas, por meio de
instrumentos e mecanismos de controle e punição aos assediadores (Cugnier, 2016;

38

Freitas et al., 2008; Hirigoyen, 2012). A prevenção e a gestão são caminhos mais
fáceis e mais baratos do que o combate ao assédio moral (Bradaschia, 2007).

A prevenção, como forma de intervenção na violência no trabalho, deve ter caráter
amplo, incluindo o indivíduo, o trabalho e as atividades em nível organizacional e
social, uma vez que o assédio moral é multidimensional. Portanto, a melhor resposta
é buscar as causas e não os efeitos dessa prática perversa. Não existe uma solução
única, adequada a qualquer situação ou problema. Há uma variedade de causas que
geram o assédio moral e, consequentemente, uma variedade de estratégias de
intervenção a serem adotadas (Di Martino, 2002). A Ilo (2016), confirmando Di Martino
(2002), sugeriu no documento produzido como resultado do Encontro de Especialistas
em Violência contra Mulheres e Homens no Trabalho em Genebra 2016, que as
respostas das organizações ao assédio tenham foco nas suas causas e que nem toda
violência pode ser resolvida da mesma maneira, por isso são necessárias abordagens
adaptadas a cada situação.

Pela complexidade do processo de assédio, não é possível interferir em algumas das
causas, mas existem ações que podem minorar os seus efeitos, evitando-se políticas
nocivas aos trabalhadores. A prevenção passa pela sensibilização de todos, da mais
alta hierarquia ao funcionário que execute a função/tarefa mais simples, assim como
por mudanças efetivas na forma de gerenciar pessoas. As diretrizes dessas mudanças
devem enfatizar os valores do trabalho digno, estimular a criação de uma cultura de
respeito ao outro, focando o sentimento de cooperação e da igualdade de direitos e
oportunidades (Freitas et al., 2008).

Cugnier (2016) salienta que a política de prevenção e combate ao assédio deve ser
abrangente e ter caráter informativo, administrativo, jurídico e psicológico. Nesse
sentido, a participação dos diversos grupos organizacionais na sua criação é
fundamental, visando estruturar e padronizar a forma de lidar com as ocorrências, sua
apuração e avaliação (Freitas et al., 2008).

Alguns aspectos são recomendáveis para a construção de uma política de prevenção
e combate ao assédio moral que seja abrangente e elucidativa (Glina & Soboll, 2012):
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a) A explicação dos riscos incorridos pelos trabalhadores e pela organização e
seus efeitos à saúde;
b) clara declaração da alta gerência de que agressões não são toleradas e que
serão tratadas como ofensas disciplinares;
c) explicação de procedimentos para lidar com queixas de assédio, indicando um
responsável por seu recebimento;
d) indicação objetiva das consequências da violação das normas e dos valores
organizacionais e das sanções envolvidas;
e) esclarecimento dos papéis do gestor, supervisor, do contato e dos
representantes sindicais;
f) encorajameno do acesso aos canais de denúncia;
g) definição de como ocorrerá o gerenciamento das informações relativas à
violência;
h) monitoramento da política;
i) inserção da política de antiassédio no plano estratégico da empresa, entre
outros.

Uma política de prevenção entrelaça várias funções de gestão de pessoas:
recrutamento, seleção, treinamento, disciplina e sistemas de reclamações e
denúncias, bem

como

serviços

de

apoio

tais como

saúde ocupacional,

aconselhamento, rede de conselhos e fornecedores externos de assistência (Cugnier,
2016).

A existência de um documento estabelecendo uma política de prevenção e combate
ao assédio é uma condição indispensável, mas não suficiente, para a efetiva
prevenção de agressões no trabalho. É um início importante, mas se esse documento
não for efetivamente comunicado e colocado em prática, não passará de palavras em
um papel (Glina & Soboll, 2012). O monitoramento da aplicação da política é
necessário para certificar sua eficácia e sua intenção e ainda demonstrar o
compromisso contínuo que encoraja e legitima qualquer trabalhador assediado a se
manifestar (Martiningo, 2007).

A comunicação e a disseminação das informações do documento de prevenção
devem ser ostensivas e dirigidas a todos os integrantes da empresa; conter
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explicações sobre a prevenção e gerenciamento em diversas ocasiões e diferentes
formas; demonstrar questões conceituais e procedimentos para reduzir o risco e para
o enfrentamento dos casos; e ainda os contatos dentro da organização. Tais ações
podem ser realizadas por meio de campanhas de sensibilização, manuais do
trabalhador, workshops de equipes ou da organização, comunicação via intranet,
email, textos em revistas da empresa, palestras e treinamentos, boletins informativos,
etc. (Glina & Soboll, 2012; European Agency for Safety and Health at Work, 2002).

A European Agency for Safety and Health at Work (2002) classifica as ações de
intervenção e combate ao assédio moral, por níveis: nível do indivíduo; nível da
interface indivíduo x organização; e nível organizacional.

As intervenções em nível individual visam aumentar a capacidade do indivíduo em
lidar com a situação de estresse e são planejadas para o assediado, assediador e
ambos. Aconselhamentos por profissionais treinados, grupos de apoio, ouvidoria são
ações nesse nível, para os assediados. O objetivo é tomar os devidos cuidados
emocionais, transmitindo aceitação, respeito, compreensão, tranquilização e apoio,
encorajamento para a exposição dos sentimentos, orientação e garantia de um
prosseguimento adequado. Para os assediadores, são organizados coachings
especializados, programas de reabilitação, transferência ou desligamento. Para
assediados e assediadores, a mediação, arbitragem e ouvidoria são ações indicadas
(Glina & Soboll, 2012).

Em termos de interface indívíduo x organização, as ações são voltadas para a
melhoria dos relacionamentos no trabalho e da adequação pessoa-ambiente ou da
autonomia. Essas ações são coletivas e abrangem grupos, equipes e colegas de
trabalho. As ações se dão pelo fortalecimento do apoio social, por meio da criação de
grupos de apoio de colegas, e do enriquecimento do trabalho, com o objetivo de
promover o relacionamento indivíduo x organização. Esses grupos são formados por
pessoas de cargos similares, que tenham necessidades e metas comuns, que se
reúnem para solucionar problemas em comum, apoiar-se mutuamente e melhorar
suas habilidades. A ênfase dos encontros é compartilhar os problemas, tranquilizar e
dar apoio, trocar estratégias de combate à violência bem-sucedidas e escutar com
empatia (Glina & Soboll, 2012).
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As intervenções com foco nas organizações envolvem a revisão de aspectos da
organização do trabalho que favoreçam o assédio moral, tais como a estrutura
hierárquica, critérios de estabelecimento de metas, desenho de cargos, carga de
trabalho, horários de trabalho, conteúdo de trabalho, controle sobre o trabalho, ritmo
de trabalho, reconhecimento no trabalho, padrão de comunicação e dimensionamento
das equipes. Deve-se observar também a autonomia no trabalho, redução do trabalho
repetitivo, disseminação dos objetivos organizacionais e aumento da clareza nas
especificações de funções e tarefas. A relação das práticas de recursos humanos,
incluindo seleção, treinamento, plano de carreira e avaliação de desempenho, com o
assédio moral também deve ser revista conjuntamente com o desenvolvimento de
estilo gerencial mais ético e da avaliação dos procedimentos de mudanças
organizacionais (Glina & Soboll, 2012).

Considerando esse cenário, gestores nos diversos níveis organizacionais são os
reponsáveis pelas intervenções no ambiente laboral que previnam e combatam o
assédio moral, pois são eles que podem modificá-lo no sentido de torná-lo menos
indutor da violência e mais gerador de processos colaborativos. Se medidas
preventivas iniciais forem efetivas, dificilmente se chegará a situações extremas, com
a possibilidade de depressão profunda e até mesmo suicídio (Freitas et al., 2008;
Hirigoyen, 2012).

O assédio moral no trabalho é considerado um estressor social grave que traz uma
série de efeitos negativos para as organizações. Isso o transforma num importante
fator de risco a ser tratado pelas administrações. Uma das principais formas de se
mitigar riscos nas organizações é a manutenção de adequado sistema de controles
internos. Nesse sentido, discorre-se a respeito desses instrumentos de redução de
risco nas próximas seções.

2.4

Definição de controles internos

A literatura indica extensa gama de conceitos para o que se chama de controles
internos. Diversas organizações internacionais - American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA), American Accounting Association (AAA), The International
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Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), The Institute of Internal Auditors
(IIA) e estudiosos dessa temática (Boynton, Jonhson & Kell, 2002; DiNapoli, 2016;
Migliavacca, 2004; Pereira, 2012; Tenório, 2007) têm contribuído para o
desenvolvimento do arcabouço conceitual que está em contínua evolução,
acompanhando a dinâmica das organizações (Araújo, 2014). Essas organizações
internacionais representam categorias profissionais que se relacionam diretamente
aos controles internos, seja na função de contadores, de administradores ou de
auditores externos e internos.
Boynton et al. (2002, p. 320) consideram controles internos como “um processo
operado pelo Conselho de Administração, pela administração e outras pessoas,
desenhado para fornecer segurança razoável quanto à consecução de objetivos”.
Expandindo essa visão, Migliavacca (2004) considera que controles internos
abrangem desde o planejamento organizacional até os métodos e procedimentos de
uma organização. Têm como objetivo salvaguardar os ativos, garantir a precisão dos
registros contábeis e promover a eficiência operacional por meio de aderência às
políticas e procedimentos.

O crescimento do tamanho e complexidade das organizações acaba por requerer
mais rigor no seu acompanhamento e monitoramento.

O crescimento no tamanho das organizações, o aumento da complexidade dos
processos organizacionais e a consequente necessidade de descentralização
do poder decisório faz com que surja a necessidade de criação de mecanismos
de prestação de contas e monitoramento das organizações, tanto para os
proprietários quanto para as partes relacionadas, incluindo os seus clientes,
fornecedores e financiadores (Tenório, 2007, p. 17).
Outra importante face dos controles internos é de auxílio na redução de riscos,
conforme Pereira (2012, p. 29): “os controles internos podem ser todas as políticas
adotadas pelas empresas com o intuito de mitigar riscos e melhorar processos”.

Em uma direção que abrange as diversas faces, DiNapoli (2016) entende que
controles internos constituem um sistema que faz a ligação do desempenho da
empresa, de planos e políticas, integração de sistemas, gestão de recursos humanos
e que têm o papel de auxiliar a organização a alcançar as metas estabelecidas e
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executar sua missão. Simons (1995) acrescenta o importante papel dos controles
internos em fornecer segurança razoável ao cumprimento das leis e regulamentos:
visam garantir que os objetivos organizacionais de eficácia e desempenho econômico,
confiabilidade na contabilidade e cumprimento das leis e regulamentações sejam
alcançados, nos termos definidos pela alta administração.

Sobre as metodologias existentes sobre controles internos, de acordo com Reding,
Sobel, Anderson, Head, Ramamoorti, Salamasick & Riddle (2013), os frameworks
conhecidos globalmente são: Internal Control – Integrated Framework, emitido pelo
COSO; Guidance on Control, chamado de CoCo Framework, emitido pelo Canadian
Institute of Chartered Accountants (CICA); e o Internal Control Guidance for Directors
on The Combined Code, normalmente chamado de Turnbull, emitido pelo Institute of
Chartered Accountants in England&Wales.

O COSO, instituição criada em 1985, passou a liderar a discussão sobre três assuntos
inter-relacionados: gerenciamento de riscos corporativos, controles internos e fraudes,
tendo publicado várias obras relacionadas a esses temas (Rodrigues, 2015). Entre os
diversos estudos do COSO, destaca-se, pela visibilidade e abrangência alcançada, a
obra Internal Control – Integrated Framework, publicada em 1992, que se tornou
referência mundial na avaliação de controles internos (Araújo, 2014; Poltronieri, 2012;
Rodrigues, 2015).

Com base em diversas comparações, tendo como referência aspectos como a
definição e as diversas metodologias de controles internos, os componentes de cada
estrutura, o ambiente de controle interno e a avaliação e a responsabilidade dos
controles internos, Fernandes, Heinzmann e Wienhage (2010) concluíram que o
COSO tem muita preocupação com os resultados e é o mais detalhado na definição
das responsabilidades imputadas à alta direção. Para Pereira (2012), o COSO
transmite os objetivos essenciais da organização, por meio do conceito de controles
internos, bem como a definição dos parâmetros pelos quais devem ser avaliados. O
COSO define uma sequência de eventos aplicáveis para a gestão dos processos
organizacionais, entre eles: definição de objetivos da entidade, avaliação de riscos e
implantação dos controles visando mitigar os riscos identificados.
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É possível também constatar o predomínio do framework COSO nas empresas
brasileiras listadas na bolsa de New York. Na pesquisa de Rodrigues (2015), ao
analisar as organizações nacionais que devem atender à legislação americana que,
entre outros, requer a declaração de qual framework é utilizado como metodologia de
avaliação de controles internos, apurou-se que em abril de 2015 as 21 empresas
brasileiras que tinham efetuado o arquivamento das informações requeridas haviam
declarado a utilização do framework COSO como metodologia de avaliação de
controles internos.

Diante de tais recomendaçõs, adota-se esse framework para esta dissertação. A
estrutura atual do Integrated Framework é representada por uma figura de um cubo
(Figura 5). As três faces visíveis representam camadas, sendo elas: objetivos,
componentes e estrutura organizacional da empresa.

Figura 5
Estrutura integrada de controles internos.
Fonte: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO (2013, May).
Sumário Executivo. Controle interno: estrutura integrada. tradução PwC (p. 9).

As três faces do cubo são relacionadas entre si: os objetivos são aquilo que a
organização busca alcançar conforme definição da administração e estão
representados

nas

colunas

(operacional,

divulgação

e

conformidade);

os

componentes significam o que é necessário para atingir os objetivos e estão
representados nas linhas por ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de
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controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento; e a estrutura
organizacional, ilustrada na terceira dimensão do cubo, representa as unidades
operacionais das organizações (nível de entidade, divisão, unidade operacional e
função) (COSO, 2013).

Neste trabalho foi dado destaque aos cinco componentes do COSO que servirão
como categorias dos controles de prevenção e combate ao assédio moral. Os cinco
componentes de controles internos (ambiente de controle, avaliação de riscos,
atividades de controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento) são
inter-relacionados e identificados por princípios.

O ambiente de controle é basilar para um controle interno eficaz, proporciona
disciplina e estrutura e determina o tom da organização, influenciando a consciência
e o conhecimento dos trabalhadores a respeito dos controles. Os elementos de
controles internos buscam estabelecer os pilares da ética e da governança nas
empresas, devendo estar explícitos, independentemente do porte e do segmento da
organização (Rodrigues, 2015). São cinco os seus princípios:

a) Demonstra compromisso com a integridade e com os valores éticos;
b) exerce responsabilidade pela supervisão;
c) estabelece a estrutura, autoridade e responsabilidade;
d) demonstra compromisso com a competência;
e) reforça a responsabilidade.

A avaliação de riscos pressupõe a existência de mecanismos que possam identificar
e tratar eventos que tendem a afetar negativamente a organização e que tragam riscos
à realização dos objetivos da entidade. Esse componente constitui a base para
determinar como os riscos devem ser gerenciados. Para a avaliação de riscos é
necessário que estejam estabelecidos os objetivos da organização (COSO, 2013). Os
princípios desse componente são quatro e são encadeados por meio do processo de
estabelecimento de objetivos e seu gerenciamento de riscos:

a) Estabelece objetivos;
b) identifica e analisa o risco;
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c) avalia o risco de fraude;
d) identifica e analisa mudanças significativas.

O terceiro componente, atividades de controle, visa mitigar os riscos identificados na
avaliação de riscos ou outros riscos percebidos pela organização (Rodrigues, 2015).
São ações estabelecidas, geralmente, por meio de políticas e procedimentos que
auxiliam na garantia do cumprimento das diretrizes determinadas pela administração
para reduzir os riscos à realização dos objetivos. São exemplos autorizações e
aprovações, verificações, reconciliações e revisões de desempenho do negócio. A
segregação de funções também é um exemplo de atividade de controle (COSO,
2013). São princípios das atividades de controle:

a) Seleciona e desenvolve atividades de controle;
b) seleciona e desenvolve controles gerais de tecnologia;
c) implanta políticas e procedimentos.

A informação e comunicação visam garantir que as informações necessárias para o
negócio e para a tomada de decisão sejam devidamente capturadas e divulgadas,
com alto grau de precisão (Rodrigues, 2015). A administração recebe e gera
informações importantes e de qualidade vindas tanto de fontes internas quanto
externas, que servem de apoio para o funcionamento de outros componentes de
controle interno. A comunicação interna fluida garante que todas as informações
sejam transmitidas para a organização em todas as direções, permitindo que os
funcionários recebam a mensagem clara da alta administração de que as
responsabilidades pelo controle devam ser levadas a sério. A comunicação externa
pode ser vista por duas vias: permite o recebimento pela organização de informações
externas significativas e proporciona informações a partes externas atendendo a
requisitos e expectativas. São princípios da informação e comunicação:

a) Uso de informações relevantes;
b) comunicação interna;
c) comunicação externa.
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O quinto e último componente, atividades de monitoramento, auxilia na certificação
sobre o correto funcionamento dos outros quatro componentes, a partir de
mecanismos rotineiros de avaliação, tais como a auditoria interna ou a própria
autoavaliação de controles pelas próprias unidades administrativas (Rodrigues, 2015).
São principios desse componente: realização de avaliações contínuas e/ou
separadas; e avaliação e comunicação das deficiências.

Esses componentes criam sinergia e articulação, permitindo um sistema integrado que
reage de maneira dinâmica às mudanças empresariais. O sistema de controle interno
está intimamente ligado às atividades operacionais da organização.

O COSO, implementado de forma adequada, fornece à administração das
organizações razoável segurança quanto à realização de seus objetivos; entretanto,
não é capaz de evitar julgamentos errados ou eventos externos que atrapalhem o bom
andamento das organizações. Seu alcance é extenso e tem servido como base para
a implementação de controle interno de forma extensiva pelas entidades, inclusive em
instituições financeiras como as cooperativas financeiras, assunto tratado na próxima
seção.

2.5

Controles internos nas instituições e cooperativas financeiras

O Banco Central do Brasil (BCB) baseou-se nas orientações dos acordos de Basileia,
para que o Sistema Financeiro Nacional pudesse implementar as políticas de
controles internos e gestão de riscos (Krening, 2013). Dados os riscos inerentes às
atividades financeiras, o Conselho Monetário Nacional (CMN) determinou que as
instituições reguladas pelo BCB tivessem uma efetiva estrutura de controles internos
(Rodrigues, 2015).

Nesse sentido, de maneira muito semelhante à estrutura do Integrated Framework do
COSO, o BCB publicou a Resolução CMN nº 2.554/98, que teve como objetivo:

[...] determinar às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil a implantação e a implementação de
controles internos voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus
sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais e o
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cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis (Banco
Central do Brasil, 1998, art. 1º).
A Resolução CMN 2.554/98, aparentemente baseada no framework do COSO,
determina que os controles internos devam prever (Banco Central do Brasil, 1998;
Krening, 2013; Rodrigues, 2015):

a) Definição de responsabilidades dentro da instituição;
b) segregação das atividades atribuídas aos integrantes da instituição, de forma
a evitar conflitos de interesses, bem como meios de minimizar e monitorar
adequadamente áreas identificadas como de potencial conflito da espécie;
c) meios para identificar e avaliar fatores internos e externos que possam afetar
adversamente a realização dos objetivos da instituição;
d) existência de canais de comunicação que assegurem aos funcionários,
segundo o correspondente nível de atuação, o acesso a confiáveis,
tempestivas e compreensíveis informações consideradas relevantes para suas
tarefas e responsabilidades;
e) contínua avaliação dos diversos riscos associados às atividades da instituição;
f) acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas, de forma que se
possa avaliar se os objetivos da instituição estão sendo alcançados, se os
limites estabelecidos e as leis e regulamentos aplicáveis estão sendo
cumpridos, bem como assegurar que quaisquer desvios possam ser
prontamente corrigidos;
g) existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações,
em especial para os mantidos em meio eletrônico.

A comparação entre esses itens listados e os princípios dos cinco componentes do
Integrated Framework do COSO acusa semelhanças (Krening, 2013; Rodrigues,
2015). Pereira (2012, p. 65) tem o entendimento de que “atender à Resolução CMN
2.554/98 nada mais é que enquadrar a instituição em todos os regulamentos internos
e externos e formalizar os controles internos de processos, produtos e pessoas”. Na
mesma direção, Gonçalves (2005, como citado em Krening, 2013) entende que a
Resolução CMN 2.554/98 foi espelhada nas orientações do Comitê de Basileia e
também nas recomendações do COSO.
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A Circular BCB 3.467/09, alinhada à Resolução CMN 2.554/98, decidiu pelo
estabelecimento de critérios para a elaboração de relatório de avaliação da qualidade
e adequação do sistema de controles internos e de descumprimento de dispositivos
legais e regulamentares. Esse relatório, respeitados a natureza, a complexidade e os
riscos das operações da entidade, deve abranger uma avaliação do ambiente de
controle, a identificação e avaliação dos riscos, controles, informações e
comunicações, monitoramento e aperfeiçoamento e deficiências identificadas. Para
cada aspecto o documento traz a abordagem a ser tomada, conforme apresentado na
Tabela 2 (Banco Central do Brasil, 2009).
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Tabela 2
Elementos dos aspectos de controle relevantes segundo a Circular BCB 3.467/09
Aspecto

Ambiente de
Controles

Identificação
e avaliação
de riscos

Atividades
de Controle

Informação e
comunicação

Elementos
I - compromisso com a ética e a integridade: existência de evidência de compromisso
da administração da instituição com a ética e a integridade, incluindo, mas não se
limitando ao estabelecimento de um código de ética e sua divulgação dentro da
organização;
II - competência técnica: existência de evidência apresentada pela administração da
instituição quanto aos critérios adotados para seleção e avaliação dos profissionais
de seu quadro funcional;
III - políticas institucionais: existência de evidências de tais políticas, bem como de
processos que garantam a sua divulgação dentro da organização
IV - estrutura de gerenciamento de riscos, controles internos e auditoria interna:
existência de estrutura organizacional voltada para o gerenciamento desses aspectos
e de outros correlatos, eventualmente presentes na instituição, com indicação de, pelo
menos, seus níveis hierárquicos
V - envolvimento da alta administração com as questões de controle interno e gestão
de riscos: existência de evidências quanto ao envolvimento da administração
relativamente a tais questões; e
VI - política de treinamento e conscientização do corpo funcional a respeito dos riscos
e controles internos: existência de política formal de treinamento e sua abrangência
I - processos de identificação e mensuração dos riscos de mercado, de crédito e
operacional; e
II - processos de validação dos modelos de precificação e testes de estresse
I - políticas e procedimentos a respeito da segregação de atividades, de modo a evitar
conflitos de interesse e acúmulo de funções incompatíveis
II - políticas de autorizações específicas e gerais
III - normas para elaboração dos relatórios contábeis e administrativos
IV - processos de revisão e conciliação contábil, bem como procedimentos de
inspeção física periódica em ativos da instituição
V - procedimentos de controle relativos ao gerenciamento de riscos, incluindo
identificação e quantificação, reconciliação de posições, estabelecimento e controle
de limites de exposição e elaboração de relatórios de posições detidas pela instituição
VI - segurança física
VII - planos de contingência ou de continuidade
I - segurança dos sistemas contábeis e integração dos sistemas informatizados com
os registros contábeis da instituição
II - processo de divulgação, em todos os níveis da organização, das políticas de
controles internos.

I - atualização de premissas, das metodologias e dos modelos de gestão de riscos;
II - atribuições da auditoria interna relativas aos controles internos, à gestão de riscos
e à frequência dos trabalhos de auditoria nos últimos 12 meses
Monitoramento III - atividades de monitoramento contínuo realizadas durante o desenvolvimento das
operações; e
IV - testes periódicos de segurança dos sistemas de informações, em especial dos
mantidos em meio eletrônico.
Fonte: Banco Central do Brasil. BCB (2009, set.). Circular BCB 3.467/09. Estabelece critérios para
elaboração dos relatórios de avaliação da qualidade e adequação do sistema de controles internos e
de descumprimento de dispositivos legais e regulamentares e dá outras providências. Recuperado de:
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=circ&ano=2009&numero=3467.

Percebe-se o alinhamento dos requerimentos do BCB para entidades por ele
reguladas com o framework do COSO. As cooperativas financeiras, como entidades
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reguladas pelo BCB, devem seguir as mesmas regulamentações que as demais
instituições financeiras.

Não foram encontrados trabalhos que relacionassem os controles internos à questão
do assédio moral, o que será desenvolvido na próxima seção.

2.6

Controles internos de prevenção e combate ao assédio moral

A avaliação do assédio moral envolve os mesmos princípios e processos básicos
aplicáveis a outros riscos presentes no ambiente de trabalho (European Agency for
Safety and Health at Work, 2002). Importante função dos controles internos
implementados e eficazes é a redução e identificação dos riscos organizacionais
(Pereira, 2012). Associam-se também aos controles internos a função de prevenção
do descumprimento de leis e regulamentos e o auxílio na execução de operações
organizadas, de forma ética e sem abusos (Simons, 1995).

Entre as formas de prevenção ao assédio moral, podem ser destacadas:
implementação de políticas antiassédio, construídas com a participação dos diversos
grupos da organização, com orientações claras a gestores e demais trabalhadores,
explicação dos riscos a que estão expostos, previsão de medidas disciplinares,
treinamentos direcionados para o desenvolvimento do bem-estar no trabalho e
implementação de códigos de ética. Destaca-se ainda que todos os elementos devem
ser documentados e comunicados via sistema de controles internos das organizações
(Cugnier, 2016; Glina & Soboll, 2012, Freitas et al., 2008; Martiningo, 2007). Na
prevenção do assédio moral, o monitoramento é um dos pilares do Integrated
Framework do COSO (2013). Controles como políticas antiassédio, códigos de ética,
palestras, treinamentos, canais de denúncia sem o devido monitoramento e
acompanhamento de sua prática fragilizam a prevenção ao assédio moral (Glina &
Soboll, 2012; Martiningo, 2007).

Glina e Soboll (2012) e European Agency for Safety and Health at Work (2002) são
enfáticos em afirmar que a comunicação e a disseminação das informações dos
controles de prevenção ao assédio moral, como políticas, códigos de ética,
campanhas de sensibilização, manuais, comunicações internas e boletins, devem ser
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ostensivas a todos os integrantes da empresa. Tais aspectos tambem são ressaltados
e constituem um dos componentes do Integrated Framework do COSO (2013).

A European Agency for Safety and Health at Work (2002), em seu relatório, realça
como boa prática de prevenção ao assédio moral a inclusão de uma política
antiassédio no plano estratégico da empresa, tratando esse assunto como uma
questão que coloca os objetivos da organização em risco.

Uma política de prevenção entrelaça várias funções de gestão de pessoas:
recrutamento, seleção, treinamento, disciplina e sistemas de reclamações e
denúncias, bem

como

serviços

de

apoio

tais como

saúde ocupacional,

aconselhamento, rede de conselhos e fornecedores externos de assistência (Cugnier,
2016).

A comunicação e a disseminação das informações do documento de prevenção
devem ser ostensivas e dirigidas a todos os integrantes da empresa; conter
explicações sobre a prevenção e gerenciamento em diversas ocasiões e diferentes
formas; demonstrar questões conceituais e procedimentos para reduzir o risco e para
o enfrentamento dos casos; e ainda os contatos dentro da organização (Glina &
Soboll, 2012; European Agency for Safety and Health at Work, 2002).

Buscou-se, a partir das diferentes formas de prevenção e combate ao assédio moral
identificados neste referencial teórico, categorizá-los de acordo com os componentes
e princípios de controles internos previstos no framework do COSO (2013), conforme
apresentado na Tabela 3. Esse relacionamento foi possível, considerando resultado
das pesquisas a respeito da prevenção e combate ao assédio moral descritas no
referencial teórico com base em autores como Di Martino (2002), Cugnier (2016),
Glina e Soboll (2012), Martiningo (2007), Silva (2005), Hirigoyen (2012) e Freitas et al.
(2008).
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Tabela 3
Controles internos de prevenção e combate ao assédio moral
Princípios de
controle
Compromisso com a
integridade e valores
éticos
Exercício da responsabilidade de supervisão
Estabelecimento de
autoridade e
responsabilidade
Compromisso com a
competência
Reforço da
responsabilidade

Estabelecimento de
objetivos e
conhecimento de
riscos que os
ameacem
Acompanhamento de
mudanças internas e
externas que afetem
os negócios

Controles internos de prevenção e combate ao assédio moral
Ambiente de controle
Campanhas educativas que enfatizem o trabalho digno e o respeito ao outro
por meio da cooperação e igualdade de direitos e oportunidades (Freitas et
al., 2008)
Normas objetivas quanto à violação de normas e dos valores organizacionais
e as sanções envolvidas (Glina & Soboll, 2012)
Workshops frequentes com as equipes ou toda a organização para
discussão a respeito do assédio moral (European Agency for Safety and
Health at Work, 2002)
Palestras e treinamentos que abordem as formas de prevenção ao assédio
moral (European Agency for Safety and Health at Work, 2002)
Existência da programação de treinamentos voltados para a promoção de
relações de trabalho éticas e que promova o bem-estar no trabalho
(European Agency for Safety and Health at Work, 2002)
Avaliação de riscos
Campanhas institucionais que comuniquem os riscos incorridos pela
organização e trabalhadores e os efeitos na saúde resultantes do assédio
moral (Glina & Soboll, 2012)
Redução de riscos de casos de assédio moral com ações relacionadas ao
clima organizacional, à cultura organizacional e às práticas de liderança
(European Agency for Safety and Health at Work, 2002)
Plano estratégico com objetivos claros e que contemple a prevenção ao
assédio moral como risco a ser tratado (Glina & Soboll, 2012)

Atividades de controle
Política de prevenção ao assédio moral com caráter informativo,
administrativo, psicológico e jurídico (Cugnier, 2016; Freitas et al., 2008)
Definição de procedimentos padronizados para tratamento de denúncias
(European Agency for Safety and Health at Work, 2002)
Comitê de ética que trate as denúncias e os casos identificados de assédio
moral (European Agency for Safety and Health at Work, 2002)
Informação e comunicação
Transmissão interna
Canais de denúncia de atos violentos no trabalho (European Agency for
das informações
Safety and Health at Work, 2002)
necessárias para o
Comunicação transparente e objetiva da política de prevenção ao assédio
apoio no
moral a todos os empregados (Glina & Soboll, 2012)
funcionamento da
Informação à alta administração de indicadores relacionados à gestão de
entidade
pessoas (absenteísmo, licença médica, acidentes de trabalho, afastamentos,
etc.) (European Agency for Safety and Health at Work, 2002)
Relatórios para a alta direção sobre problemas, denúncias, suspeitas e
indícios de qualquer tipo de violência no trabalho (European Agency for
Safety and Health at Work, 2002)
Monitoramento
Avaliações contínuas
Auditorias com o objetivo de monitoramento da efetividade da política de
e/ou separadas
prevenção ao assédio moral (Martiningo, 2007)
Avalia ou comunica
Revisão periódica de aspectos como estrutura hierárquica, critérios de
deficiências
estabelecimento de metas, desenho de cargos, carga de trabalho e horário
de trabalho (Glina & Soboll, 2012)
Avaliações periódicas quanto à autonomia no trabalho, redução do trabalho
repetitivo, reconhecimento no trabalho, padrão de comunicação e
dimensionamento de equipes (Glina & Soboll, 2012)
Fonte: elaborada pelo autor.
Estabelecimento de
políticas e procedimentos que auxiliem no
cumprimento de diretrizes e regulamentações
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Os controles de prevenção e combate ao assédio moral identificados no referencial
teórico foram relacionados aos princípios de controle interno previstos no COSO
(2013) e seus respectivos componentes. Esse quadro de referência constituiu a base
para a pesquisa empírica apresentada no capítulo 3.
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3

Metodologia

Este capítulo descreve a metodologia adotada no desenvolvimento da pesquisa,
sendo apresentados a caracterização e o modelo de pesquisa, a população e
amostra/unidade de análise e de observação e as técnicas de coleta e de análise de
dados.

3.1

Caracterização da pesquisa

Para atingir o objetivo proposto nesta dissertação - identificar a importância e o estágio
de implementação de controles internos de prevenção e combate ao assédio moral
na percepção de dirigentes do Sistema Cooperativo Financeiro X –, inicialmente foi
planejado estudo por meio de survey, de natureza descritiva e de caráter quantitativo.

Entretanto, foi obtido baixo número de respostas ao questionário enviado aos
dirigentes do Sistema Cooperativo Financeiro X. Assim, a metodologia de pesquisa
foi revista, tendo sido realizada pesquisa de campo, descritiva quantitativa e
qualitativa.

A pesquisa de campo é uma investigação empírica realizada no local onde ocorreu
determinado fenômeno ou que existem elementos que podem explicá-lo (Vergara,
2003). A pesquisa foi descritiva, pois visou à descrição do comportamento em relação
ao fenômeno, identificando as características de um problema. Partindo de uma visão
abrangente, foram analisados dados reais com o objetivo de entender o fenômeno
como um todo, possibilitando a identificação de pontos, muitas vezes despercebidos
(Collis & Hussey, 2005).

Foram utilizadas técnicas quantitativas e qualitativas para coletar as opiniões de
dirigentes de cooperativas financeiras do Sistema Cooperativo Financeiro X sobre a
ocorrências de assédio moral nas entidades, a existência de controles de prevenção
e da importância e o nível de implementação desses controles nas cooperativas. O
método quantitativo ajudou a traduzir as opiniões e informações dos elementos da
amostra em números, com o objetivo de classificar dados e analisá-los,
transformando-os em informações (Collis & Hussey, 2005). O método qualitativo
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auxiliou na compreensão dos aspectos da realidade que não podem ser quantificados
e tem foco na explicação das relações sociais (Gerhardt & Silveira, 2009). É mais
subjetivo e tem como objetivo o entendimento das atividades sociais e humanas,
possibilitando o conhecimento de fenômenos no ambiente organizacional (Collis &
Hussey, 2005).

3.2

Modelo de pesquisa

O modelo de pesquisa desenvolvido para esta pesquisa, apresentado na Figura 6,
tem como base os conceitos de assédio moral, como sugerem Freitas et al. (2008),
Hirigoyen (2012) e Leymann (1996); e as formas de prevenção identificadas nos
estudos de Cugnier (2016), Terrin e Oliveira (2007), Glina & Soboll (2012), Di Martino
(2002) e Martiningo (2007); e como o assédio moral se dá nas instituições financeiras,
substancialmente baseado nas pesquisas de Cerqueira (2015) e Machado (2013).
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Figura 6
Modelo de pesquisa.
Fonte: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO (2013, May).
Sumário Executivo. Controle interno: estrutura integrada. tradução PwC; Cugnier, J. S. (2016). Gestão
de pessoas, prevenção e combate ao assédio moral em uma organização com indícios de ser saúdável.
Tese (Doutorado em Psicologia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis; Terrin, K. P.,
& Oliveira, L. (2007, maio-ago.). Assédio moral no ambiente de trabalho: propostas de prevenção.
Revista de Direito Público, 2(2), 3-24; Glina, D. R., & Soboll, L. (2012). Intervenções em assédio moral
no trabalho: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 37(126), 269-283;
Martiningo, A. F. (2007). Assédio moral e gestão de pessoas: uma análise do assédio moral no trabalho
e o papel da área de gestão de pessoas. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade de
Brasília; European Agency for Safety and Health at Work. (2002). How to tackle psychosocial issues
and
reduce
work-related
stress.
Recuperado
de:
https://osha.europa.eu/en/tools-andpublications/publications/reports/309; Einarsen et al. (1994). Bullying and harassment at work and their
relationships to work environment quality and exploratory study. European Journal of Work and
Organizational Psychology, 4, pp. 381-401.

Esse modelo parte da identificação dos atos negativos por meio da aplicação do
Questionário de Atos Negativos Revisado (QAN-R), desenvolvido pelo grupo de
pesquisa Bergen Bullying Research Group e validado por Einarsen, Raknes,
Matthiesen e Hellesoy (1994). As questões foram categorizadas em assédio
relacionado ao trabalho e assédio pessoal. O objetivo foi verificar, na percepção dos
executivos das cooperativas financeiras, atos negativos que caracterizassem o
assédio moral.

Buscou-se, em seguida, identificar, com base nos cinco componentes de controles da
estrutura conceitual do COSO (2013), o relacionamento dos princípios básicos desse
framework com as formas de prevenção e combate ao assédio moral identificadas nos
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estudos de Cugnier (2016), Terrin e Oliveira (2007), Glina e Soboll (2012), Martiningo
(2007) e a European Agency for Safety and Health at Work (2002).

O conjunto de controles de prevenção e combate ao assédio moral relacionados aos
componentes e princípios do COSO (2013) compõe o conjunto de controles sobre os
quais os dirigentes do Sistema Cooperativo Financeiro X opinaram a respeito de sua
importância para a prevenção e combate ao assédio moral e do estágio de
implementação desses controles na instituição que dirige.

3.3

População e amostra e unidade de análise e observação

A população inicialmente planejada para esta pesquisa era composta pelos membros
das diretorias executivas das instituições financeiras cooperativas que formam o
Sistema Cooperativo Financeiro X. O sistema é composto por elevado número de
cooperativas (não divulgado por questão de confidencialidade) presentes em 25
estados e no Distrito federal. Em 31 de dezembro de 2016, esse sistema tinha 35 mil
empregados, entre funcionários e dirigentes (Sistema Cooperativo Financeiro X,
2016). Faziam parte da Diretoria Executiva dessas entidades 1.103 executivos que
ocupavam o cargo de diretoria (área de planejamento do Sistema Cooperativo
Financeiro X, 2016).

O primeiro envio do questionário a essa população (1.103 dirigentes), por meio de email, com o link do formulário da ferramenta do Google Drive/Formulários Google foi
realizado entre os dias 15 e 29/09/2017. Como nesse período foram recebidas apenas
26 respostas, foi realizado o segundo envio a todos os dirigentes no período de 30/09
a 05/10/2017. Ao final do segundo envio foram recebidas 37 respostas.

À medida que foi constatado esse reduzido número de respostas, foi feito contato
telefônico com os dirigentes das centrais cooperativas com o intuito de entender e
buscar alternativas para a obtenção de maior número de respostas. Foi detectada uma
série de motivos para o pequeno número de respostas:
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a) Regras de segurança da informação das cooperativas que bloqueiam o
recebimento de mensagens originadas de servidores do Google ou que
instruem os usuários a não clicarem nesse tipo de e-mail;
b) desinteresse ou falta de tempo por parte dos dirigentes em participar de
pesquisas;
c) receio do dirigente em manifestar-se em relação ao tema pesquisado; e
d) o fato de o pesquisador ser o responsável pela auditoria do Sistema
Cooperativo Financeiro X pode ter inibido a participação.

A amostra prevista era de no mínimo 133 questionários respondidos, considerando
erro amostral de 8% e nível de confiança de 95%. Com esses parâmetros, ela poderia
ser considerada representativa (Santos, 2017). A amostra obtida foi de 43
questionários - os 37 respondidos online mais seis respondidos no decorrer de
entrevistas realizadas com dirigentes. Esse total de 43 respostas apresenta erro
amostral entre 12 e 13% e nível de confiança de 90% (Santos, 2017). Esses
parâmetros não podem ser considerados representativos para uma pesquisa
quantitativa, não possibilitando a generalização dos resultados da pesquisa para o
Sistema Cooperativo Financeiro X.

Assim, as respostas recebidas foram utilizadas como um indicativo da percepção de
um grupo de dirigentes do Sistema Cooperativo Financeiro X, a partir da aplicação de
técnicas de estatística descritiva. Esses dados foram então complementados por meio
de pesquisa qualitativa, com a realização de entrevistas com grupo selecionado de
dirigentes.

Então, para o estudo qualitativo, a unidade de análise foi o Sistema Cooperativo
Financeiro X. A unidade de observação foram seis diretores de diferentes
cooperativas selecionados em razão dos seguintes critérios e também por
acessibilidade, ou seja, por facilidade de acesso (Vergara, 2003):

a) Que o respondente tivesse mais de 10 anos na respectiva cooperativa, o que
significa conhecimento histórico da entidade;
b) diversificação de características do ambiente dos respondentes em termos do
número de associados e empregados.
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Na Tabela 4 visualizam-se as características dos entrevistados:

Tabela 4
Características dos entrevistados
Código

Cargo

D1 Diretor-Presidente
D2 Diretor-Presidente
D3 Diretor-Presidente
D4 Diretor-Presidente
D5 Diretor-Presidente
D6 Diretor Administrativo
Fonte: dados de pesquisa.

Tempo no cargo
(anos)

Tempo de
cooperativa

Nº
empregados

Nº associados

De 1 a 5
De 5,1 a 10
De 10,1 a 15
De 10,1 a 15
De 10,1 a 15
De 10,1 a 15

Acima de 20
De 10,1 a 15
Acima de 20
Acima de 20
De 10,1 a 15
Acima de 20

Até 50
De 51 e 100
Até 50
Até 50
De 51 e 100
Mais de 200

De 5.001 a 10.000
De 5.001 a 10.000
De 5.001 a 10.000
De 5.001 a 10.000
Até 5.000
De 15.001 a 20.000

Essa configuração tem semelhança com as características das cooperativas do
sistema, conforme mostra a Tabela 5. Os dados foram obtidos na Área de
Planejamento Estratégico do Sistema Cooperativo Financeiro X e a Tabela 5 exibe
somente a distribuição de frequência, sem indicar o número de cooperativas, em
função do sigilo das informações.

Tabela 5
Distribuição de frequência de cooperativas do Sistema Cooperativo Financeiro X por
número de empregados e associados
% Nº
% Nº
Cooperativas
Número de associados
Cooperativas
66%
Até 5.000 associados
63%
18%
De 5.001 a 10.000 associados
19%
7%
De 10.001 a 15.000 associados
5%
4%
De 15.001 a 20.000 associados
2%
5%
Acima de 20.000 associados
10%
100%
100%
Fonte: elaborada pelo autor a partir de dados fornecidos pelo Sistema Cooperativo Financeiro X.
Número de empregados
Até 50 empregados
De 51 a 100 empregados
De 101 a 150 empregados
De 151 a 200 empregados
Acima de 200 empregados

Dos dirigentes entrevistados, 60% administram cooperativas de até 50 empregados,
refletindo a realidade do Sistema Cooperativo Financeiro X, que é composto por 66%
de singulares com até 50 empregados. Dos seis entrevistados, cinco dirigem
cooperativas com até 10.000 associados, representando o percentual de 82% de
singulares com essa mesma característica.
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Para definir o número de entrevistas, foi utilizado o critério de saturação. Essa técnica
permite o corte em situações em que novas informações não alterarão a compreensão
daquilo que se está pesquisando. Trata-se de “um instrumento epistemológico que
determina quando as observações deixam de ser necessárias, pois nenhum novo
elemento permite ampliar o número de propriedades do objeto investigado” (ThiryCherques, 2009, p. 21). Percebeu-se a saturação quando as respostas dos
entrevistados começaram a não abordar elementos novos, novas informações ou
novas percepções entre os entrevistados.

3.4

Técnica de coleta de dados

A coleta de dados é o momento de informar como se pretende obter os dados
necessários para responder ao problema de pesquisa (Vergara, 2003). Nesta
pesquisa foram coletados dados primários por meio da aplicação de questionário e de
entrevista. A aplicação desses instrumentos teve o objetivo de identificar o que um
grupo de pessoas faz, pensa ou sente (Collis & Hussey, 2005). Os questionários são
caracterizados por uma série de questões apresentadas ao respondente, por escrito.
Na entrevista fazem-se perguntas a alguém que, oralmente, lhe responde (Vergara,
2003). A entrevista é caracterizada pela interação social e pela eficiência quando se
deseja conhecer a expectativa e as ideias das pessoas por meio do contato pessoal
(Gil, 2009).

Para esta pesquisa foi elaborado um questionário formado por seis seções (Apêndice
C). A primeira seção visou obter a percepção objetiva sobre o assédio moral, com a
identificação da frequência de atos negativos no ambiente de trabalho, por meio do
questionário QAN-R, desenvolvido e validado por Einarsen et al. (1994). A abordagem
é objetiva, já que avalia respostas a condutas específicas, não sendo necessário que
a pessoa responda diretamente se foi ou não vítima de assédio. O questionário foi
composto por 22 itens escritos em forma de comportamentos ou atos negativos, sem
referência ao termo assédio (Apêndice C). Foram inseridas duas questões (23 e 24)
sobre assédio moral organizacional. Foi solicitado aos respondentes que indicassem
com que frequência vivenciaram ou tiveram conhecimento de atos negativos no seu
ambiente de trabalho. A Tabela 6 contém o crivo de correção do Questionário de Atos
Negativos Revisado (QAN-R), cujas questões estão agrupadas conforme as duas
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dimensionalidades dos atos negativos indicadas nos estudos de Silva, Aquino e Pinto
(2017).

Tabela 6
Crivo de correção: questões relacionadas ao assédio moral
Categoria
Questões
Autores
Relacionados 1, 3, 4, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 23 e 24 Einarsen et al. (1994); Silva et al. (2017)
ao trabalho
Pessoal

2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20 e 22

Einarsen et al. (1994), Silva et al. (2017)

Fonte: elaborada pelo autor.

A segunda seção – conhecimento da existência de ocorrências de assédio moral –
trata-se de uma avaliação subjetiva, na qual o respondente, a partir da leitura da
definição do que é assédio moral, indica seu conhecimento de ocorrência na
cooperativa em que trabalha ou em outras entidades do mesmo segmento. Para
melhor assegurar o entendimento do que é assédio moral, apresentou-se a definição
de Freitas et al. (2008).

A terceira e quarta seções, relativas aos controles internos de prevenção e combate
ao assédio moral, respectivamente, são formadas por 18 assertivas. As questões
foram elaboradas a partir dos controles internos de prevenção e combate ao assédio
moral indicados pelos diversos autores como importantes (ver Tabela 3 do Referencial
Teórico). Os controles estão agrupados de acordo com os componentes do COSO
(2013), de acordo com o crivo de correção exposto na Tabela 7:

Tabela 7
Crivo de correção: questões relacionadas a controles internos
Categoria
Ambiente de
Controle
Avaliação de
Riscos
Atividades de
Controle
Informação e
Comunicação
Monitoramento

Questões
Importância: 27 a 31
Estágio de implementação: 45 a 49

Importância: 32 a 34
Estágio de implementação: 50 a 52
Importância: 35 a 37
Estágio de implementação: 53 a 55
Importância: 38 a 41
Estágio de implementação: 56 a 59
Importância: 42 a 44
Estágio de implementação: 60 a 62
Fonte: elaborada pelo autor.

Autores
Freitas et al. (2008), Glina e Soboll (2012),
European Agency for Safety and Health at
Work (2002)
Glina e Soboll (2012), European Agency
for Safety and Health at Work (2002)
Freitas et al. (2008), European Agency for
Safety and Health at Work (2002)
Glina e Soboll (2012), European Agency
for Safety and Health at Work (2002)
Glina e Soboll (2012), Martiningo (2007)
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As respostas à seção III representam a opinião do dirigente a respeito da importância
do controle, independentemente do controle existir ou não na cooperativa. As
questões são apresentadas em escala Likert de 1 a 5, sendo 1 - este controle é sem
importância - até 5 - este controle é muito importante. A quarta seção refere-se a
informações quanto ao estágio de implementação dos controles internos de
prevenção e combate ao assédio moral, em uma escala Likert que vai de 1 - controle
inexistente a 5 - controle implementado.

A escala Likert permite que uma opinião seja transformada em dado numérico a partir
da indicação do participante do seu nível de concordância com uma afirmação.
Permite ainda que diferentes afirmativas possam ser listadas, o que não toma muito
espaço, é simples para o pesquisado responder e para o pesquisador codificar e
analisar as respostas (Collis & Hussey, 2005).

A quinta seção, denominada de perfil do respondente, é composta por perguntas
fechadas a respeito de características pessoais do respondente. A última seção
contém questões fechadas relativas ao perfil da cooperativa pesquisada. Esse tipo de
pergunta é chamado de pergundas de classificação e suas respostas são utilizadas
para descrever características dos participantes (Collis & Hussey, 2005).

Com o objetivo de identificar possíveis dificuldades na interpretação e/ou
inconsistências das questões, foi efetuado pré-teste com sete respondentes, sendo
quatro de cooperativas e três de auditores. Após a preparação do questionário é
necessário que seja testado antes de sua aplicação por meio da utilização por
pequena população escolhida (Marconi & Lakatos, 2003). Foram escolhidas pessoas
para pré-teste de acordo com a acessibilidade (Vergara, 2003) e buscando a opinião
de respondentes com as mesmas características dos participantes da pesquisa. Esse
pré-teste resultou na inclusão de explicação adicional do significado dos diferentes
estágios de implementação dos controles de prevenção e combate ao assédio moral
nos níveis de avaliação da seção IV; e de inclusões de opções para tornar mais clara
a participação de dirigentes de cooperativas centrais, como o acréscimo ao texto da
questão 69 do termo “[...] ou cooperativas filiadas, se central”, a inclusão da opção
“central” na questão 71 e do texto entre parênteses do termo “se central, favor indicar
a central”.
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Conforme já explicado, os questionários foram enviados por e-mail a cada dirigente,
utilizando-se a ferramenta Google Drive/Formulários Google. A lista dos 1.103 e-mails
de dirigentes foi obtida na Universidade Corporativa do Sistema Cooperativo
Financeiro X em julho de 2017. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
constou do início do questionário. Ao clicar sim, o pesquisado formalizava o aceite de
participação na pesquisa.

Para a coleta dos dados qualitativos, foi utilizada a entrevista semiestruturada que,
embora parta de um roteiro elaborado antecipadamente, permite ao entrevistado falar
livremente a respeito de assuntos que se desenvolvem a partir do tema principal
(Gerhardt & Silveira, 2009). Esse tipo de entrevista visa conseguir dos entrevistados
os aspectos mais importantes a respeito do problema investigado (Vergara, 2003).

Para a realização da entrevista, foi elaborado roteiro (Apêndice D), apresentado na
Tabela 8, que teve como base o modelo de pesquisa (exibido anteriormente na Figura
6).

Tabela 8
Roteiro de entrevista: categorização das questões
Tema

Assédio
moral

Categoria

Questões

Conceito

1, 9, 10

Atos negativos

2

Impactos

3

Freitas et al. (2008), Hirigoyen (2012; 2014), Leymann (1990;
1996)

Princípios
cooperativistas
x assédio moral

4

Meinen e Port (2016), European Agency for Safety and
Health at Work (2002)

Importância

5, 6 e 7

Cugnier (2016), Glina e Soboll (2012), Di Martino (2002),
Freitas et al. (2008), Martiningo (2007), COSO (2013), Araújo
(2014), Tenório (2007), Pereira (2012), Simons (1995),
Rodrigues (2015), Silva (2005), Migliavacca (2004)

Implementação

8, 11

Martiningo (2007), Di Martino (2002), COSO (2013), Araújo
(2014), Tenório (2007), Pereira (2012), Simons (1995),
Rodrigues (2015), Silva (2005),

Controles
Internos

Autores
Freitas et al. (2008), Hirigoyen (2012; 2014), Leymann (1990;
1996), Einarsen (2005), Luna (2003), Silva (2005), Guedes
(2008)
Einarsen et al. (1994), Silva, Aquino e Pinto (2017)

Fonte: elaborada pelo autor.

As entrevistas foram agendadas previamente com os dirigentes entre os dias 27 de
outubro e 1o de novembro de 2017 e realizadas pessoalmente nas respectivas
cooperativas em salas de reunião reservadas ou na própria sala do respondente. Os
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entrevistados foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). As entrevistas foram gravadas e
transcritas para análise. Foram feitas primeiramente as perguntas de 1 a 8, dando-se
uma pausa para que fosse respondido o questionário e posteriormente a entrevista
era retomada para a resposta das perguntas de 9 a 11. O tempo médio das entrevistas
e preenchimento do questionário foi de aproximadamente 45 minutos.

3.5

Técnica de análise dos dados

A etapa de análise dos dados visa à organização e à sumarização dos dados para
subsídio à resposta do problema proposto na investigação, consistindo em interligar
as respostas obtidas a conhecimentos prévios sobre a investigação (Gil, 2009).
Considerando os métodos previamente planejados para esta pesquisa – survey,
quantitativa e descritiva –, seriam empregadas técnicas estatísticas descritivas e
multivariadas para a análise de dados. Entretanto, o baixo número de respostas
permitiu apenas a aplicação da estatística descritiva. Para identificar o perfil da
amostra de respondentes e das cooperativas, utilizou-se a análise descritiva, com a
distribuição de frequência das variáveis faixa etária, sexo, formação acadêmica,
tempo de cooperativa e no cargo de dirigente para os dirigentes e número de
empregados, de associados e tipo para as cooperativas. Para a análise da percepção
dos respondentes quanto à existência de assédio moral e à importância e estágio de
implementação dos controles de prevenção e combate ao assédio moral também foi
realizada a análise descritiva a partir do cálculo da média aritmética, desvio-padrão,
variância, moda e mediana. Essas medidas de dispersão (desvio-padrão e variância)
e de tendência central (média, mediana e moda) permitem resumir, descrever e
compreender os dados de uma distribuição (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham,
2005).

Previa-se, ainda, a utilização da matriz importância-desempenho de Slack (1994), que
possibilitaria a ilustração de quais controles precisariam ser urgentemente
implementados, aqueles que precisariam ser melhorados, estariam apropriados e
aqueles que a administração envidou esforços na sua implementação, mas não
seriam merecedores de tanta atenção, a partir da percepção dos dirigentes da

66

importância e estágio de implementação dos controles capazes de prevenir o assédio
moral nas cooperativas do Sistema Cooperativo Financeiro X. Porém, para isso, seria
indispensável um número representativo de respostas por central cooperativa,
portanto, não foi possível a ilustração dos resultados por meio da matriz. Sugere-se a
sua utilização em estudos futuros.

Os dados qualitativos originados das entrevistas que foram gravadas e transcritas em
Word foram analisados por meio da análise de conteúdo, com o auxílio do software
NVivo 11.0. Esse tipo de técnica estuda a comunicação com o objetivo de
compreender a mensagem implícita no conteúdo da informação, reduzindo a
subjetividade de maneira técnica, inteligível para todos e de forma que aumente o
conhecimento a respeito de determinado assunto (Bardin, 2011).

A análise de conteúdo pode ser desenvolvida em três fases, segundo Bardin (2011):
pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. A primeira fase é o
momento da organização do material de forma a facilitar a condução das etapas
sucessivas. Na segunda fase, há o aprofundamento na análise dos dados coletados
e busca-se reduzir o texto a palavras, expressões e frases que parecem ser relevantes
e que guardem relação com as categorias de análise definidas no modelo de pesquisa.
Na exploração do material foi feita a codificação dos dados por meio do software NVivo
11.0. Esse software permite a organização e análise do conteúdo das entrevistas por
meio da criação de “nós” que agruparam o material por tópicos, proporcionando a
conexão de dados. Esses “nós” foram organizados pelos temas da pesquisa: assédio
moral e controles internos, e foram classificados em subnós de acordo com as
categorias do roteiro de entrevista, que teve como base o modelo de pesquisa (vide
Tabela 7).

O tratamento dos dados, última etapa, permite a inferência e interpretação dos dados.
É nessa etapa que o pesquisador interpreta os dados por meio de reflexões,
inferências e faz cruzamentos com as informações do referencial teórico e do modelo
de pesquisa (Bardin, 2011).

Com o intuito de atingir os objetivos geral e específicos desta pesquisa, foram trazidos
conceitos e resultados de trabalhos de diversos autores relacionados ao assédio
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moral e controles internos. A partir de dados coletados por meio de questionário e
entrevistas, aplicadas aos dirigentes de instituições financeiras cooperativas, com o
uso da estatística descritiva e análise do conteúdo, foram interpretadas as respostas
à luz do referencial teórico descrito.

A Tabela 9 expõe a síntese da metodologia:

Tabela 9
Síntese da metodologia
Objetivos
Identificar a existência de
casos de assédio moral nas
cooperativas financeiras do
Sistema Cooperativo
Financeiro X

Autores
Freitas et al. (2008), Hirigoyen
(2012; 2014), Leymann (1990;
1996),
Einarsen
(2005),
Guimarães et al., (2016),
Guedes (2008), Luna (2003),
Silva (2005), Guedes (2008)

Identificar o grau de
importância atribuída pelos
dirigentes das cooperativas
financeiras do Sistema
Hirigoyen (2012), Freitas et al..
Cooperativo Financeiro X aos
(2008), Silva (2005), Di Martino
controles de prevenção e
(2002), COSO (2013), Araújo
combate ao assédio moral
(2014), Tenório (2007), Pereira
(2012),
Simons
(1995),
Identificar a percepção dos
Rodrigues (2015), Poltronieri
dirigentes das cooperativas
(2012). Cugnier (2016), Glina e
financeiras do Sistema
Soboll (2012), Martiningo (2007)
Cooperativo Financeiro X
Migliavacca (2004)
sobre o estágio de
implementação dos controles
de prevenção e combate ao
assédio moral
Fonte: elaborada pelo autor.

Técnica de
Técnica de coleta de
análise dos
dados
dados
Questionário
Estatística
(questões 1 a 26) e descritiva e
entrevista (questões 1 análise de
a 4 e 9,10 e 12)
conteúdo

Questionário
Estatística
(questões 27 a 44) e descritiva e
entrevista (questões 5 análise de
a 7, 8 e 11)
conteúdo

Questionário
Estatística
(questões 45 a 62) e descritiva e
entrevista (questões 5 análise de
a 7, 8 e 11)
conteúdo
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4

Apresentação e Discussão dos Resultados

Neste capítulo são apresentados e analisados os dados coletados em campo, com o
intuito de responder aos objetivos da pesquisa. Na primeira seção aborda-se a
caracterização da amostra de respondentes e das cooperativas das quais eles são
dirigentes. Na segunda, é relatada a percepção objetiva desses dirigentes em relação
ao conhecimento e à vivência de ocorrências de assédio moral, por meio do QAN-R
de Einarsen (2005); e a subjetiva, com perguntas diretas aos respondentes sobre o
conhecimento de atos de assédio moral na cooperativa em que trabalham e em outras
cooperativas. Essas percepções são complementadas por meio das entrevistas com
os seis dirigentes. A terceira e última seção é dedicada aos controles internos de
prevenção e combate ao assédio moral e apresenta a percepção da importância e
estágio de implementação desses controles nas cooperativas da amostra resultante
da aplicação do questionário e das respostas às entrevistas.

4.1

Perfil dos respondentes e das cooperativas

Os questionários foram enviados por e-mail a todos os 1.103 dirigentes indicados pelo
Sistema Cooperativo Financeiro X. Entretanto, foi obtido o total de 43 respostas,
sendo 37 por meio do formulário do Google e seis pelo preenchimento do questionário
impresso no decorrer das entrevistas realizadas.

A Tabela 10 demonstra os dados de caracterização do perfil dos dirigentes da
amostra, considerando-se os 43 respondentes:

69

Tabela 10
Perfil dos respondentes
Característica
Sexo

Masculino
Feminino
Total
Faixa etária
Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
De 51 a 60 anos
Acima de 60 nos
Total
Formação acadêmica
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior
Especialização/MBA
Mestrado
Doutorado
Total
Diretoria pela qual é responsável Diretoria administrativa/financeira
Diretoria de negócios/comercial
Diretoria de controles/riscos
Outras
Total
Tempo de cooperativa
Até 11 meses
De 1 a 5 anos
De 5,1 a 10 anos
De 10,1 a 15 anos
De 15,1 a 20 anos
Acima de 20 anos
Total
Tempo de trabalho no cargo
Até 11 meses
De 1 a 5 anos
De 5,1 a 10 anos
De 10,1 a 15 anos
De 15,1 a 20 anos
Acima de 20 anos
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Frequência
39
4
43
0
6
12
13
12
43
0
3
9
29
1
1
43
18
7
3
15
43
0
6
4
5
15
13
43
1
16
11
9
4
2
43

Percentual
90,7%
9,3%
100,0%
0,0%
14,0%
27,9%
30,2%
27,9%
100,0%
0,0%
7,0%
20,9%
67,4%
2,3%
2,3%
100,0%
41,9%
16,3%
7,0%
34,9%
100,0%
0,0%
14,0%
9,3%
11,6%
34,9%
30,2%
100,0%
2,3%
37,2%
25,6%
20,9%
9,3%
4,7%
100,0%

A maior parte da amostra (90,7%) é do sexo masculino. Mais de 30% dos
respondentes têm entre 51 e 60 anos e quase 28% acima dos 60 anos, ou seja, mais
de 58% da amostra têm idade acima de 51 anos; nenhum tem idade até os 30 anos e
apenas 14% declararam idade entre 31 e 40 anos. Isso denota um corpo de dirigentes
mais maduros e com boa formação acadêmica, uma vez que 72,1% da amostra têm
formação

entre

especialização/mestrado/doutorado,

concentrando-se

na

especialização/ Master of Business Administration (MBA) (67,4%). Apenas 7%
estudaram até o ensino médio e nenhum respondente indicou ter somente o ensino
fundamental. Isso corrobora a busca da profissionalização pelas cooperativas.
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Diretores Administrativos e/ou Financeiros constituíram a maior parte dos
respondentes (41,9%). Quase 35% indicaram a sua diretoria como Outras, o que pode
representar a falta de padronização da nomenclatura institucional utilizada pelas
cooperativas.

No tocante ao tempo de cooperativa, 34,9% estão entre 15 e 20 anos e 30,2% acima
de 20 anos. Isso significa que mais de 65% dos respondentes têm mais de 15 anos
de cooperativa. Isso é um importante fator para a interpretação da pesquisa, pois se
pode considerar que as respostas partiram de pessoas com grande vivência no
cooperativismo de crédito. Por outro lado, mais de 37% da amostra têm entre um e
cinco anos no cargo de dirigente, 25,6% são dirigentes entre cinco e 10 anos e 20,9%
entre 10 e 15 anos. Apenas 9,3 e 4,7% estão nos seus cargos entre 15 e 20 anos e
acima de 20 anos, respectivamente. Nesse panorama, pode-se inferir que, embora os
respondentes estejam na cooperativa há muito tempo, boa parte atua como dirigente
há menos tempo, o que pode significar processo de renovação de lideranças. Esses
fatores analisados em conjunto com o fato de mais de 58% da amostra ter mais de 51
anos representam senioridade das diretorias das cooperativas amostradas e
consequente conhecimento do dia a dia das entidades, importante fator para a
pesquisa.

Resumindo, o perfil dos respondentes é do sexo masculino, com idade entre 51 e 60
anos, com especialização/MBA, responsável pela Diretoria Administrativa/ Financeira,
com serviços prestados à cooperativa entre 15 e 20 anos e no cargo de diretor no
intervalo entre um e cinco anos.

Na Tabela 11 descreve-se o perfil das cooperativas das quais os respondentes são
dirigentes:
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Tabela 11
Perfil das cooperativas
Característica
No de associados ou cooperativas filiadas

Frequência
%
Até 5.000
17
40%
De 5.001 a 10.000
13
30%
De 10.001 a 15.000
6
14%
De 15.001 a 20.000
1
2%
Acima de 20.000
6
14%
Total
43
100%
Número de empregados
Até 50
16
37%
De 51 a 100
10
23%
De 101 a 150
10
23%
De 151 a 200
3
7%
Acima de 200
4
9%
Total
43
100%
Tipo de cooperativa1
Plena
5
12%
Clássica
33
77%
Capital empréstimo
3
7%
Central
2
5%
Total
43
100%
Central a que pertence
Santa Catarina/Rio Grande do Sul
1
2%
Paraná
1
2%
SP1
2
5%
SP2
5
12%
Ribeirão Preto
1
2%
Rio de Janeiro2
0
0%
Espírito Santo
1
2%
Mato Grosso/Mato Grosso do Sul
1
2%
Minas1
1
2%
Minas2
12
28%
Goiás1
4
9%
Goiás2
3
7%
Distrito Federal
5
12%
Nordeste
2
5%
Norte
3
7%
Bahia
1
2%
Total
43
100%
Nota: 1Classificação dada às cooperativas financeiras a partir da edição da Resolução CMN 4.434/15
que as diferenciam de acordo com o tipo de operações e riscos. As classificadas como capital
empréstimo limitam-se a emprestar o valor referente ao total do capital dos associados. As clássicas
podem captar depósitos, mas não podem fazer operações complexas e as plenas podem fazer todas
as operações financeiras autorizadas para uma cooperativa financeira.
2O conjunto de cooperativas do Rio de Janeiro não recebeu os e-mails com os questionários em razão
de suas regras de segurança de tecnologia da informação.
Fonte: dados da pesquisa

Em termos de associados, 40% das cooperativas da amostra têm menos de 5.000
associados, ou seja, boa parte dos respondentes faz parte da diretoria de pequenas
cooperativas. As cooperativas com mais de 20.000 cooperados foram representadas
com 14% das respostas. Isso significa que a maior parte das respostas é de
cooperativas nas quais os dirigentes têm contato mais direto com os empregados e
que o nível de formalidade nas relações e processos é mais baixo.
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No que diz respeito ao número de empregados, 37% da amostra têm até 50
empregados; 23%, entre 51 e 100; e apenas 9% empregam mais de 200 pessoas.
Essa característica vai ao encontro do porte das cooperativas em termos de número
de associados: reduzido número de associados pode significar menor número de
empregados.

Há a predominância, na amostra, das cooperativas clássicas (77%), o que é
característica também do SNCC, que em dezembro de 2016 era composto por 841
cooperativas clássicas, representando 78% das entidades do sistema brasileiro e do
próprio Sistema Cooperativo Financeiro X que, em dezembro de 2016, contava com
82% de suas filiadas classificadas como cooperativas clássicas (FGCoop - Fundo
Garantidor do Cooperativismo de Crédito, 2016). Em termos de central - a que está
filiada -, embora a análise esteja prejudicada pela pequena quantidade de respostas,
destacam-se as cooperativas filiadas à central Minas2 (28%), SP2 (12%) e Distrito
Federal (12%).

Resumindo o perfil das cooperativas as quais os respondentes são dirigentes,
observa-se que em torno de 40% são cooperativas de até 50 empregados e até 5.000
associados, ou seja, são cooperativas pequenas. Essa caracterização é ainda inferior
à do sistema, no qual aproximadamente 65% das cooperativas têm até 50
empregados e 5.000 associados, mas pode traduzir a realidade do segmento. Outra
característica dessa amostra é o predomínio das cooperativas classificadas como
clássicas que mantêm operações financeiras triviais, característica encontrada
também no SNCC e no Sistema Cooperativo X. Para a pesquisa, isso pode ter
significado a participação de dirigentes que estão mais próximos das atividades
rotineiras das cooperativas e, assim, têm mais conhecimento do que acontece no dia
a dia, mas também pode significar estruturas de controles informais ou inexistentes, o
que acaba por dificultar registros históricos de fatos significativos associados a
problemas no ambiente laboral.

4.2

Percepção dos dirigentes sobre o assédio moral

A análise dos dados quantitativos foi realizada por meio do cálculo da frequência para
cada resposta do questionário, na escala Likert de cinco pontos que variou de 1–
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“nunca”, 2– “às vezes”, 3 – “mensalmente”, 4 – “semanalmente” e 5 – “diariamente”.
Considerando-se o conceito de Leymann (1996) que, para caracterizar o assédio
moral as agressões devem ter frequência mínima de uma vez por semana e duração
de pelo menos seis meses, consideraram-se os graus de intensidade 4 e 5 como
avaliação grave; os graus 2 e 3 como avaliação moderada; e o grau 1 como
inexistência de atos negativos. As análises focam situações em que o dirigente tenha
a percepção de ter existido assédio moral na cooperativa (indicados como 4 e 5) e
nas situações em que, embora o assédio não seja caracterizado, os atos negativos
possam evoluir para o assédio moral (indicados 2 e 3). Na Tabela 12 expõe-se a
percepção dos respondentes sobre terem vivenciado ou presenciado atos negativos
na cooperativa que dirigem:
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Tabela 12
Percepção sobre atos negativos
Percepção sobre atos negativos relacionados ao trabalho
1
3
4
10
11
13
16

%
%
%
Inexistente Moderado Grave
Retenção de informações que possam afetar o desempenho
53,5%
44,2%
2,3%
do empregado
Alguém obrigado a realizar trabalho abaixo do seu nível de
67,4%
32,6%
0,0%
competência
Retirada ou substituição de tarefas por tarefas desagradáveis
60,5%
39,5%
0,0%
ou mais simples
Sinais ou dicas para o empregado de que ele deve pedir
62,8%
37,2%
0,0%
demissão ou largar o emprego (transferir-se)
Lembranças constantes de erros ou omissões de
37,2%
62,8%
0,0%
determinado empregado
Críticas persistentes ao trabalho e esforço do empregado
44,2%
55,8%
0,0%
Solicitação de tarefas despropositadas ou com um prazo
impossível de serem realizadas
Supervisão excessiva do trabalho de determinado empregado

83,7%

16,3%

0,0%

65,1%

32,6%

2,3%

Pressão para que não haja reclamação de direitos por
determinado empregado
Exposição a carga de trabalho excessiva

83,7%

16,3%

0,0%

67,4%

32,6%

0,0%

Pressão por produção a qualquer custo, seja por meio de
torturas físicas ou psicológicas
24 "Motivação" do trabalho pelo medo, pela ameaça ou pelo
constrangimento
Média

88,4%

11,6%

0,0%

79,1%

20,9%

0,0%

66,1%

33,5%

0,4%

69,8%

25,6%

4,7%

5

Ridicularização ou humilhação de empregados em razão do
seu trabalho
Boatos e rumores espalhados sobre determinado empregado

25,6%

72,1%

2,3%

6

Empregado ignorado, excluído ou colocado na "geladeira"

62,8%

37,2%

0,0%

7

Comentários ofensivos a respeito de um empregado, das
suas atitudes ou sua vida privada
Gritos ou agressividade gratuita com algum empregado

41,9%

58,1%

0,0%

67,4%

30,2%

2,3%

90,7%

9,3%

0,0%

37,2%

62,8%

0,0%

51,2%

48,8%

0,0%

15

Comportamentos intimidativos, tais como apontar o dedo,
invasão do espaço pessoal, empurrões
Desprezo ou recepção hostil na tentativa de aproximação de
um empregado
Opiniões e pontos de vista ignorados de determinado
empregado
Aplicação de "pegadinhas" em pessoas pouco íntimas

81,4%

16,3%

2,3%

17

Alegações contra determinado empregado

51,2%

48,8%

0,0%

20

Submissão a sarcasmos ou brincadeiras excessivas

65,1%

34,9%

0,0%

22

Ameaça de violência ou abuso físico ou alvo de violência real

100,0%

0,0%

0,0%

Média

62,0%

37,0%

1,0%

Média

64,1%

35,3%

0,7%

18
19
21
23

Percepção sobre atos negativos relacionados ao lado pessoal
2

8
9
12
14

Fonte: dados da pesquisa.

Em média, 64,1% dos dirigentes não têm conhecimento ou não vivenciaram atos
negativos no local de trabalho, indicando a inexistência de assédio moral na
cooperativa que dirigem. Apenas 0,7%, em média, tem a percepção da existência de
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assédio moral no local de trabalho a partir do conhecimento ou vivência de algum ato
negativo, com ocorrência semanal ou diária.

Nas situações em que os dirigentes indicaram o conhecimento da existência de
assédio moral, observou-se que os atos negativos relacionados aos ataques pessoais
são percebidos (média 1,0%) mais que os atos negativos relacionados ao trabalho
(média 0,4%), com destaque para a ridicularização ou humilhação de empregados em
razão do seu trabalho (4,7% - Q2). Foram lembrados também boatos e rumores
espalhados sobre determinado empregado (2,3% - Q5), gritos ou agressividade
gratuita com algum empregado (2,3% - Q8) e a aplicação de “pegadinhas” em pessoas
pouco íntimas (2,3% - Q15).

Referente aos atos negativos no trabalho, foram mencionadas pelos respondentes,
nas mesmas proporções, a retenção de informações que possam afetar o
desempenho do empregado (2,3% - Q1) e a supervisão excessiva do trabalho de
determinado empregado (2,3% - Q18).

Uma importante constatação é que, embora o assédio moral no trabalho não possa
ser caracterizado, existe um percentual relevante (média 35,3%) de respostas
classificadas como moderadas que indicam ambiente favorável ao assédio moral ou
que sua frequência possa evoluir e, assim, caracterizar o assédio moral. Também os
atos negativos relacionados aos ataques pessoais são percebidos pelos dirigentes
(média 37%) mais que os atos negativos relacionados ao trabalho (média 33,5%).

Em termos de ofensas pessoais, pode-se destacar o ato negativo boatos e rumores
espalhados sobre determinado empregado (72,1% - Q5). Além do alto percentual de
indicação do conhecimento por parte dos dirigentes com frequência “às vezes” ou
“mensal”, esse ato negativo aparece como situação existente e caracterizadora do
assédio moral nas cooperativas (2,3% - Q5). Outros dois atos que indicam ameaças
no sentido de se transformar em assédio moral são desprezo ou recepção hostil na
tentativa de aproximação de um empregado (62,8% - Q12) e comentários ofensivos a
respeito de um empregado, das suas atitudes ou sua vida privada (58,1% - Q7).
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Quanto às situações favoráveis ao surgimento do assédio moral nas cooperativas
relacionadas a atos negativos no trabalho, estão: lembranças constantes de erros ou
omissões de determinado empregado (62,8% - Q11) e críticas persistentes ao
trabalho e esforço do empregado (55,8% - Q13). Embora em percentuais não tão
altos, os dois atos que caracterizaram a existência de assédio moral na percepção
dos dirigentes também tiveram percentuais importantes para as frequências “às
vezes” e “mensal”: retenção de informações que possam afetar o desempenho do
empregado (44,2% - Q1) e supervisão excessiva do trabalho de determinado
empregado (32,6% - Q18).

Por outro lado, a inexistência de assédio moral atinge 100% (Q22) das respostas
quanto a ameaça de violência, abuso físico ou alvo de violência real. Outro percentual
que se destaca são os comportamentos intimidativos, tais como apontar o dedo,
invasão do espaço pessoal, empurrões (90,7% - Q9). Isso indica que a violência física
não é uma prática no ambiente laboral das cooperativas. Esses resultados convergem
para

os

valores

cooperativistas

principalmente

para

a

solidariedade

e

responsabilidade. Ainda quanto aos aspectos pessoais, a aplicação de “pegadinhas”
em pessoas pouco íntimas (81,4% - Q15) também teve destaque, embora apareça
como um ato negativo que caracterizou assédio moral nesta pesquisa.

Em relação aos atos negativos no trabalho, as áreas de excelência são referentes à
inexistência de situações de pressão por meio de torturas físicas e psicológicas para
produção a qualquer custo (88,4% - Q23), o pedido de tarefas com metas e/ou prazos
irracionais totalmente impossíveis de serem cumpridas (83,7% - Q16) e a inexistência
de pressão para não reclamar de direitos trabalhistas (83,7% - Q19).

Em resumo, considerando o resultado da aplicação do QAN-R desenvolvido e
validado por Einarsen et al. (1994) e o conceito de Leymann (1996) que define que as
agressões devem ter frequência mínima de uma vez por semana e duração de pelo
menos seis meses para se caracterizar o assédio moral, observou-se, a partir da
aplicação do questionário, que na percepção de 43 dirigentes que representaram 15
centrais cooperativas e 39 cooperativas singulares diferentes, predomina a
inexistência de casos de assédio moral (64,1%). Por outro lado, para 35,3% dos
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respondentes, ocorrem atos negativos que ainda não caracterizam o assédio moral,
mas que, potencialmente, poderão evoluir para tal.

A avaliação subjetiva traduz a avaliação do respondente a partir da leitura da definição
do que é assédio moral. No questionário utilizado para a pesquisa foram feitas duas
perguntas diretas: uma primeira sobre o conhecimento do dirigente a respeito da
ocorrência de atos de assédio moral na cooperativa em que trabalha e uma segunda
que questiona o conhecimento de atos de assédio moral em outras cooperativas a
partir da leitura do conceito de Freitas et al. (2008). As opções de resposta foram
assim agrupadas para efeito de avaliação da existência de assédio moral: inexistente
(não), potencial existência de assédio moral (sim, muito raramente; sim, de vez em
quando; sim, várias vezes por mês) e existência de assédio moral (sim, várias vezes
por semana; sim diariamente).

A Tabela 13 registra a percepção objetiva e subjetiva dos respondentes do
questionário sobre o assédio moral e ainda possibilita a comparação do conhecimento
do assédio moral na própria cooperativa em que o dirigente trabalha e em outras
cooperativas:

Tabela 13
Comparação avaliação objetiva x subjetiva do assédio moral
Avaliação
Não existe
Potencial existência
Tem conhecimento
TOTAL
Fonte: dados da pesquisa.

Na cooperativa em que trabalha
Subjetiva
Objetiva
26
60,5%
64,10%
17
39,5%
35,30%
0
0,0%
0,70%
43

Em outra cooperativa
20
23
0
43

Subjetiva
46,5%
53,5%
0,0%

Na avaliação subjetiva, nenhum respondente indicou o conhecimento de casos de
assédio moral várias vezes por semana ou diariamente. Entretanto, 39,5% declararam
ter conhecimento de ocorrências, muito raramente ou de vez em quando. A maior
parte (60,5%) menciona nunca ter sabido de casos de assédio moral na própria
cooperativa. Esse panorama converge para o resultado obtido na avaliação objetiva,
embora, do ponto de vista objetivo, tenha sido citada a existência de assédio moral
em alguma cooperativa, já que 0,7% dos dirigentes reconheceu a existência de pelo
menos um ato negativo em frequência semanal ou diária.
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Quando cruzadas as respostas dos atos negativos com a avaliação subjetiva, foi
verificado que, com exceção de um respondente, todos aqueles que identificaram a
existência de pelo menos um ato negativo semanalmente ou diariamente
responderam que têm conhecimento de casos de assédio moral de vez em quando.
Apenas um dirigente respondeu que não tinha conhecimento nem vivenciado
ocorrência de assédio moral nos últimos seis meses, mesmo indicando que sabe de
casos

de

supervisão

excessiva

do

trabalho

de

determinado

empregado

semanalmente. De toda forma, a existência de respostas de que os dirigentes têm
conhecimento de casos de assédio moral de vez em quando significa a potencial
existência de casos de assédio moral e não a existência propriamente dita. Essa
posição diverge da avaliação objetiva, na qual esses mesmos dirigentes denunciaram
a existência de atos negativos semanal ou diariamente.

Em relação aos dados das entrevistas, foram analisadas as visões dos dirigentes
quanto ao conceito de assédio e os atos negativos que o possam caracterizar, os seus
impactos. Avaliaram-se ainda a dicotomia dos princípios cooperativistas e a possível
prática do assédio moral nas cooperativas financeiras. A Tabela 14 mostra o resultado
quantitativo referente à categorização das variáveis, contemplando o número de
fontes (entrevistados) e o número de citações identificadas nas entrevistas em relação
às categorias, utilizando-se o software NVivo 11.0.

Tabela 14
Percepção dos dirigentes sobre assédio moral
Categorias
Atos negativos
Impactos
Conceito
Princípios cooperativistas x assédio moral
TOTAL
Fonte: dados de pesquisa.

Fontes
6
6
6
6
6

Citações
38
23
12
12
85

Frequência
44,7%
27,1%
14,1%
14,1%
100,0%

Foram identificadas 85 citações distribuídas em quatro categorias referentes ao
assédio moral. A categoria mais identificada nas falas dos dirigentes foi sobre atos
negativos que caracterizariam o assédio moral (44,7%); seguem os impactos da
existência do assédio moral na cooperativa, com 27,1% das falas; e o conceito e os
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comentários sobre o paradoxo da existência de assédio moral x princípios
cooperativistas, ambos com 14,1% das citações.

Os dirigentes mencionaram atos negativos listados por Einarsen (2005) no QAN-R.
As menções mais frequentes aproximaram-se dos atos negativos ridicularização ou
humilhação de empregados em razão do seu trabalho (Q2) e a submissão a
sarcasmos ou brincadeiras excessivas (Q20). Exposição ao ridículo, chacotas,
apelidos em razão de alguma característica, aspecto físico ou até mesmo por não ter
atingido uma meta, concluído uma tarefa foram alguns dos atos negativos
mencionados pelos respondentes.

[...] de a pessoa estar ali sendo oprimida, sendo de alguma forma exposta ao
ridículo ou coisas do tipo (D2).
[...] Às vezes o comportamento dela, por ser talvez uma pessoa um pouco mais
introvertida, ela pode ser motivo de chacota entre alguns colegas, dependendo
da área que ela está atuando ou até mesmo por não ter alcançado alguma
meta, alguma coisa, nesse sentido (D2).
Será que uma piadinha que eu acho que é leve, de repente, para aquelas
pessoas não está sendo? Será que eu sei que, de repente, eu possa estar
fazendo, enquanto líder, alguma ação que venha a prejudicar essas pessoas
ou de certa forma, aquele líder está fazendo um movimento que ele esteja
acostumado, que para ele, de repente é a coisa mais normal do mundo, quando
na verdade, naquele ambiente aquelas pessoas não entendem como isso, não
entendem como sendo assim. E isso pode ser, pode chegar até mesmo numa
questão de assédio moral (D2).
E normalmente, ele vem através de humilhação, ele pode humilhar a pessoa
por um defeito físico, pode humilhar pela incapacidade de execução de um
trabalho, pode humilhar por uma questão profissional (D5).
Vem também em forma de colocar a pessoa em constrangimento na frente de
outros colegas, colocar constrangimento na frente, de repente até dos
familiares dela, e pode até ir um pouco mais além, pode realmente vir as vias
de fato, né? A pessoa usar da sua força física para humilhar e intimidar um
colega. Piadinhas, apelidos. O gordo, o viado, apelidos, piadinhas... (D5)
Se eu fizer uma crítica desfavorável a você, eu estou fazendo um assédio
moral, simples. Eu estou fazendo, se eu faço essa crítica e repito essa crítica
ou faço essa crítica na presença de terceiros, que denigra a sua imagem, estou
fazendo um assédio moral. Isso é muito simples da gente entender. Por isso é
que preciso dizer do conteúdo geral, o que é assédio, o que é a moral. Então
tudo que acontecer nesse contexto pode ser caracterizado, por isso que hoje
está muito em voga, os tipos de assédio, é moral, é sexual, é não sei o que, e
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essas coisas são melindrosas. Até que ponto? Se eu te chamar de barbudo, é
assédio moral? Ou se eu falar para você que sua barba é feia é assédio moral?
A minha é bonita porque é branca? Então tem algumas coisas aí. Mas aquilo
que a pessoa que recebe, porque é um que faz e outro que recebe, a pessoa
que recebe, ela se sente prejudicada, se sente diminuída, se sente isso, pode
ser tratada como um assédio moral, até onde vai o limite da verdade de quem
está fazendo e quem está recebendo? Ele é tênue... (D6).
Os boatos, alegações falsas contra colegas, também foram lembrados duas vezes
pelo dirigente D4, em situações demonstrando aderência ao ato negativo (Q5). Foram
também feitas citações importantes sobre situações de trabalhos sem propósito ou
com prazo impossível de serem realizados (Q16):

Porque quando você pega a estrutura empresarial você tem uma engrenagem,
desde você atrapalhar o trabalho do outro, comprometer ou até mesmo
submeter a um superior uma crítica ao trabalho do outro, entendeu? Ou num
ambiente de trabalho, mesmo na hora do lanchinho, falar mal do colega, você
viu o que fulano? Com aquela maldade, coisa que muitas vezes ele mesmo
pratica, mas como ninguém descobriu, ninguém está sabendo, mas como ele
viu, ele emite uma crítica, já pra depreciar o trabalho do colega, às vezes.
Depreciar a qualidade, para o que? Para começar a se promover, a se dar bem
e tal, então assim, acho que a questão do assédio moral está muito vinculado
a isso, questão de postura, de princípios, de conhecimentos, de maturidade, de
imparcialidade, então é um conjunto. Isso no nível hierárquico ou não (D4).
Acho que talvez a pressão, uma pressão muito grande de dirigentes ou
superiores, hierarquicamente, fazendo com que essas pessoas se sintam
pressionadas a realizar um trabalho ou um trabalho que está fora do escopo
dela de trabalho ou se está num tempo mais curto do que o necessário, para a
análise de algum fator que precise ser analisado, né? Então, eu acho que isso
é uma maneira de assédio, né, então pode dificultar a convivência dessas
pessoas na organização (D1).
Se eu tentar, por interesse próprio, indicar uma pessoa, para aquela pessoa ter
mais facilidade em uma ou outra operação, saindo das normas da cooperativa
eu estou fazendo um assédio moral para aquela pessoa que vai cumprir essa
determinação que estou dizendo. Tudo que se faz, a política da cooperativa
tem que ter normas e ela tem que valer do presidente a todos que estão lá, não
pode ser diferente. E não se permite que um superior faça pressão para um
subordinado, ele venha a obedecer mesmo sabendo que está infringindo
normas, infringindo o contexto, infringindo tudo (D6).
Portanto, os atos negativos que mais apareceram na resposta dos entrevistados foram
ridicularização ou humilhação de empregados por motivos do seu trabalho e a
existência de boatos e rumores sobre o empregado. Esses atos foram os mesmos que
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apareceram na avaliação objetiva como indicadores da existência de assédio moral
nas cooperativas (semanalmente ou diariamente). Além disso, o ato negativo de
espalhar boatos e rumores também foi o de maior percentual nas situações que
caracterizam potencial de existência de assédio moral, mesmo não o caracterizando.
Pela recorrência dos atos negativos, nas falas dos dirigentes, pode-se inferir que
essas práticas estão acontecendo com alguma frequência no ambiente das
cooperativas pesquisadas e podem representar ameaça importante ao ambiente de
trabalho.

Essas declarações corroboram a visão de Hirigoyen (2012) de que o assédio moral
também é uma forma de discriminação na medida em que ataca uma diferença ou
uma particularidade de uma pessoa com o intuito de impor um padrão comportamental
e de escolhas de um grupo. Todos os seis entrevistados identificaram pelo menos um
ato negativo do questionário de Einarsen (2005) demonstrando certo nível de
conhecimento quanto ao que pode caracterizar situações de assédio moral.

Quando perguntados sobre o conceito de assédio moral as respostas permearam os
diversos elementos constitutivos do tema. Os entrevistados veem o assédio moral
como algo que causa sofrimento, mal-estar, constrangimento e desconforto, seja por
meio de pressão, intimidação ou invasão do seu espaço.

[...] no meu entender o assédio moral seria quando uma pessoa sofre, no seu
ambiente de trabalho ou de convivência, algum tipo de pressão ou intimidação
para que ela realize algum trabalho, sendo pressionada pra isso, e que isso
possa gerar um mal-estar, um desconforto para essa pessoa (D1).
Eu entendo que é quando uma pessoa sofre uma invasão no seu ambiente de
trabalho, da sua pessoa mesmo, da maneira como ela conduz o seu dia a dia
no trabalho (D2).
O assédio moral é qualquer investida de dirigente ou de colegas que constranja
as pessoas no seu ambiente de trabalho (D3).
Acho que o assédio é tudo aquilo que constrange a livre vontade de uma
pessoa ou que você não permite a expressão da opinião, sugestões (D4).
Essas manifestações convergem para o conceito delimitado por Hirigoyen (2012) e
Freitas et al. (2008), que tratam o assédio moral como uma conduta abusiva por meio
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de gestos, comportamentos e atitudes ocorrida no ambiente de trabalho e que vise
desqualificar e constranger um indivíduo degradando o ambiente de trabalho e
atingindo a dignidade do trabalhador.

Outras citações importantes nas entrevistas em relação ao conceito de assédio moral
referem-se aos aspectos das relações hierárquicas assimétricas (Barreto, 2002) e aos
desequilíbrios na disputa pelo poder nas organizações (Zapf & Gross, 2001), que
podem caracterizar essa prática.

[...] você vai ver que de fato existe o assédio moral mesmo e que ele tem uma
certa dissimulação de como quem diz: “eu mando, eu posso” (D3).
É quando alguém, né, usando da prerrogativa, muitas vezes do seu cargo
hierárquico, moralmente, coloca outra pessoa subjugando as opiniões dela ou
as funções dela ou a intenção dela (D5).
Uma observação interessante do ponto de vista conceitual surgiu da resposta do
dirigente D6 que abordou o aspecto da semântica da palavra “moral” no termo assédio
moral:

Bem, quando você fala de assédio moral, vamos voltar para língua portuguesa
né? O que é assédio? Assediar. Assediar é abordar, cooptar, isso que é
assediar. E o que é moral? Moral é o que nós dizemos que as pessoas têm que
cumprir do ponto de vista das relações sociais, eticamente corretas, etc, etc.
(D6).
O termo moral foi escolhido por Hirigoyen (2012) para conceituar as práticas de
violência e perversidade nas relações de trabalho com o objetivo de chamar a atenção
para o comportamento das pessoas, refletindo sobre o bem e o mal, do que é aceitável
ou não aceitável em nossa sociedade.

Ao falar do conceito de assédio moral o entrevistado D3 aborda a dinâmica do assédio
moral no sentido de ser um processo de evolução gradual que se agrava ao longo do
tempo, confirmando a visão de Guimarães et al., (2016) e Hirigoyen (2012).

Então acho que isso são fatos que acontecem no dia a dia e que quem está
fazendo muitas vezes nem percebe que está fazendo tal bobagem e cometendo
tal crime (D3).
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Eu acho que tem que trazer para prática do dia a dia, porque o que acontece e
que você faz de conta que é bobagem, mesmo sentindo muito, ela vem com
doses mais altas um pouquinho, depois mais altas um pouquinho, até o dia que
vai estrangular, quando estrangular essa pessoa já tem um passivo enorme...
(D3).
Algo a se destacar foram as manifestações dos dirigentes quanto a reais casos de
assédio moral que chegaram ao seu conhecimento. Um dos entrevistados, assim que
foi pausada a entrevista para a resposta ao questionário, depois de perguntar se não
estava sendo gravado e dizer “in-off Vinícius...”, contou que, ao assumir a direção da
cooperativa, sentiu-se assediado por pares e subordinados diretos que se negavam a
passar informações e conhecimentos importantes para a condução da cooperativa.
Relatou que somente após uma conversa com o Conselho de Administração e colegas
foi que as informações de que necessitava passaram a chegar com mais precisão. Tal
evento, caso não tivesse tido solução com a intervenção do Conselho, poderia gerar
o assédio misto, cometido por mais de uma pessoa, em posições hierárquicas
distintas e que Leymann (1996) observou caracterizar 66% dos casos de sua
pesquisa.

Os relatos indicaram alguns casos de assédio e de existência de atos negativos nas
cooperativas. O dirigente D3 indicou uma denúncia na cooperativa em que trabalha,
de maneira bem direta, quando perguntado se tinha conhecimento sobre casos de
assédio moral. O respondente D4, quando perguntado sobre quais seriam os atos no
ambiente de trabalho que caracterizariam o assédio moral, mencionou um exemplo
real e vivido por ele:

Chegou pela empregada que era cooperada e que me procurou fora da
cooperativa, falando que ia fazer denúncia de um diretor, ao Ministério do
Trabalho, que não ia fazer direto, porque queria conversar comigo primeiro.
Depois de conversar comigo, ela desistiu de fazer a denúncia e eu cumpri o
prometido pra ela, que foi chamar a atenção do diretor e falar que ele seria
levado para o Conselho de Administração em caso de reincidência (D3).
Eu tenho exemplos aqui, né? Funcionário entrou para o sindicato e ele
começou realmente a sofrer um assédio moral aqui dentro. A chefe
intermediária da área começou a criticar o trabalho, a pegar no pé, dizer: “não
cumpre o horário”. Às vezes, o cara estava ali, chegou 15 minutos, pediu pra
falar e tal, mas faltava o que? Bom senso. Então, aproveitou e começou a fazer
esse trabalho para uma chefia superior, né? Trazer para mim aqui. Então eu
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escuto um lado, observo lá, escuto o outro, para depois eu colocar minha
opinião, exatamente para praticar a questão da imparcialidade. Então, você vê
muito isso assim, aqui em diversas práticas, quando o cara quer queimar e
assim, geralmente é algo muito sutil, em que ele quer fazer isso, ele quer tirar
aquela pessoa, ele quer assediar aquela pessoa, mas ele quer fazer aquilo com
muita sutileza para que ninguém perceba, de preferência se for o chefe... Ele
vai trazendo os problemas, vai trazendo os problemas, o chefe fala: “Quer
saber? Mete a caneta”. Ainda faz uma média com o assediado, né, com o
injustiçado lá: “olha, não queria não, até tentei, mas foi decisão da chefia”.
Então a gente vê essas práticas, elas existem sim (D4).
Embora os entrevistados tenham abordado elementos constitutivos importantes do
assédio moral como a intencionalidade, pessoalidade e localidade (Hirigoyen, 2012;
Leymann, 1996; Heloani, 2004; Freitas et al., 2008; Guedes, 2008; Silva, 2005 - vide
Tabela 1), dois dos principais caracterizadores não foram mencionados em momento
algum: a temporalidade e a repetitividade ou habitualidade. A possibilidade de esses
elementos não terem sido manifestados pode significar que eles não os consideram
na avaliação da existência de casos de assédio moral nas cooperativas.

Quando perguntados sobre o conhecimento de atos de assédio moral em outra
cooperativa, o resultado das respostas modificou-se em relação à resposta sobre a
ocorrência de assédio na cooperativa em que trabalha. Embora a indicação de
respostas tenha sido zero, a potencial existência de assédio foi indicada por 53,5%
(39,5% - ocorrência na cooperativa em que trabalha) e 46,5% não existência (60,5%
- ocorrência na cooperativa em que trabalha). De alguma forma, os dirigentes indicam
ter conhecimento de possíveis atos de assédio moral com mais frequência em outras
cooperativas do que na própria cooperativa em que trabalha.

Dos seis entrevistados, quatro mencionaram ter conhecimento de atos de assédio
moral na cooperativa em que trabalham ou em outra cooperativa. Os dirigentes D3 e
D4 indicaram ter conhecimento de casos tanto na cooperativa em que trabalham
quanto em outras (já relatado); D2 apenas em outras cooperativas; e D5 apenas
naquela em que trabalha. Em nenhum dos casos a informação chegou de maneira
formal ou por algum canal institucional, todos ressaltaram informalidade na
comunicação e a existência de relação de confiança com subordinados, colegas de
outras cooperativas e pares para se obter tal informação.
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De maneira informal mesmo, de bate papo, às vezes em encontro com outras
cooperativas, enfim, ou até mesmo por algum colaborador nosso que ouviu de
outro colaborador, em algum curso de treinamento (D2).
Chegou ao conhecimento de diretores de algumas cooperativas, de certa
graduação, diretores, gerentes, fazendo relatos sobre a forma de tratamento
que recebia dos diretores-presidentes das cooperativas e falando da
impossibilidade de continuar no trabalho, porque não tinha mais como
administrar as dificuldades que lhes eram impostas (D3 – em outra
cooperativa).
Através da Superintendência. Os casos que tive, né, a Superintendência que
reportou a mim. Porque a estrutura é o seguinte, o funcionário lá na base, com
seu gerente e a Superintendência percebeu algumas dificuldades, foi quando a
gente começou a investigar. Então foi através da Superintendência (D4 – na
cooperativa em que trabalha).
A gente conversa muito com os funcionários. A gente conversa muito com os
gerentes. A questão de capacitação de cursos que a gente oferece aqui, a
minha diretoria tem um contato muito direto. Então, eu vou na abertura dos
cursos, geralmente eu participo, vou no final, no encerramento, eu questiono,
faço avaliação e abro um canal direto, qualquer sugestão de melhoria e tal. E a
gente acompanha isso também, através de pesquisas aqui, na própria central,
com relação ao ambiente de trabalho das cooperativas, a gente procura sempre
ter algumas informações com relação à capacitação, como ele se sente lá,
como foi pra ele chegar até aqui pra fazer o curso, então assim, daí a gente
detecta que tem algumas ocorrências (D4 – em outra cooperativa).
Chegou pelo fato da cultura da nossa cooperativa. Lá é sabido que qualquer
problema que acontece dentro da cooperativa tem que chegar ao conhecimento
do presidente. Mesmo tendo a governança coorporativa, nosso ambiente de
trabalho, da alta direção, nós trabalhamos juntos, é um salão onde estão os
dois superintendentes, os dois diretores e um presidente. Então, não tem
nenhum assunto que é de relevância, que não pode... não tem nenhum assunto
que não é levado ao meu conhecimento. Então qualquer assunto, que no
assédio moral é de alta relevância, é obrigatório chegar ao meu conhecimento
(D5 – na cooperativa em que trabalha).
Dos três entrevistados que declararam conhecimento sobre atos de assédio moral em
outras cooperativas, dois afirmaram ser de vez em quando e um raramente, seguindo
uma tendência dos demais respondentes do questionário e caracterizando, para fins
desta pesquisa, a potencial existência de assédio moral.

Os dirigentes entrevistados manifestaram preocupação a respeito dos impactos no
resultado e nas relações de trabalho, tendo-se destacado a questão dos malefícios
para a convivência harmoniosa entre empregados, o mal-estar causado no ambiente
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do trabalho e queda da produtividade, além da possibilidade de os efeitos espalharemse por toda a organização.

Mal-estar no ambiente de trabalho, seria o principal, que poderia causar uma
baixa qualidade de serviço prestado pela pessoa que se sentisse assediada
moralmente (D1).
Acho que talvez a pressão, uma pressão muito grande de dirigentes ou
superiores, hierarquicamente, fazendo com que essas pessoas se sintam
pressionadas a realizar um trabalho ou um trabalho que está fora do escopo
dela de trabalho ou se está num tempo mais curto do que o necessário, para
a análise de algum fator que precise ser analisado, né? Então eu acho que
isso é uma maneira de assédio, né, então pode dificultar a convivência dessas
pessoas na organização (D1).
O impacto do assédio moral na cooperativa é quando ele vem em revide por
parte de quem está sendo assediado, gera uma cadeia de protesto muito
grande, inclusive daqueles que são também assediados e nunca explodiram,
nunca tiveram coragem de fazer a devida observação. Então, quando um faz,
geralmente não é só um que é assediado. E aquela pessoa que faz o assédio,
que procede o assédio vai ter uma surpresa, geralmente uma surpresa muito
grande de: “Mas eu fiz isso? Eu nunca fiz isso. A intenção não era essa” (D3).
Impacto é direto porque se você um profissional dentro da sua estrutura
organizacional que está sofrendo assédio, ele não vai produzir como ele
poderia produzir em primeiro lugar. Segundo, o assédio moral não fica restrito
ali naquele ambiente, ele acaba repercutindo aos demais departamentos,
demais pessoas (D5).
Para os entrevistados, esse mal-estar e problemas de convivência ocasionados por
um possível caso de assédio moral pode desencadear uma série de outros impactos
como a possibilidade de tornar os empregados mais ansiosos, menos produtivos,
culminando no comprometimento do resultado das organizações, situação essa
alinhada aos estudos de Hirigoyen (2012), Rufino (2011) e Freitas et al. (2008). O fato
de todos os respondentes mencionarem os impactos na produtividade e no resultado
da cooperativa pode significar que essas sejam as principais preocupações dos
dirigentes.

Basicamente isso aí, seria a atenção por parte da pessoa responsável pela
área e se detectar algum tipo de assédio, alguma coisa, não deixar acontecer,
interferir para que isso não aconteça no ambiente de trabalho e que também
não interfira, como falei anteriormente, na produtividade daquela pessoa que
se sente assediada (D1).
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Primeira coisa acho que assim, a questão do ambiente inóspito, a queda na
produtividade, fatalmente isso contamina o ambiente e atrapalha todo o
desenvolvimento da atividade na cooperativa. Se o negócio for de uma
maneira disseminada dentro do ambiente, isso atrapalha violentamente (D2).
E no dia a dia o grande efeito disso, que mesmo quando não aflora, ele gera
algo de repulsa dentro do trabalho que gera insatisfação, gera uma produção
mais desgastada do próprio trabalho seu do dia a dia (D3).
Na hora que você tem esse problema você pode começar a ter falhas na
engrenagem e você vai ter uma qualidade duvidosa e você, certamente, vai
comprometer seu resultado, entendeu (D4)?
Impacto é direto porque se você um profissional dentro da sua estrutura
organizacional que está sofrendo assédio, ele não vai produzir como ele
poderia produzir em primeiro lugar (D5).
Se você tem entre os colaboradores, você vai trazer dissintonia entre as
equipes. Você vai afetar a sua produtividade ou afetar a produtividade daquele
meio onde está a questão, tá? E automaticamente, em função disso, a
cooperativa pode ser prejudicada em seus processos, em seus resultados
(D6).
O dirigente D4 chamou a atenção para a possibilidade de o assédio moral levar a
“criar ilhas” na organização. O entrevistado ainda se pronuncia sobre o efeito desse
isolamento, comparando metaforicamente o ambiente organizacional a uma
engrenagem.

Isso acaba criando ilhas, né? As pessoas vão se isolando, né, procurando
identificar dentro do grupo pessoas que ela possa confiar, que ela tenha mais
afinidade, aí você começa a criar ilhas. Isso é muito ruim, porque como te falei,
quando você fala do negócio empresarial, você tem uma engrenagem (D4).

Analisando o contexto, o respondente salienta um efeito do assédio moral
caracterizado por Leymann (1996) e Hirigoyen (2012) que é o de isolamento, seja
individual ou de grupos, prejudicando a comunicação e podendo chegar ao isolamento
físico.

Outros aspectos de destaque nas respostas foram o risco de imagem e o risco legal
para as cooperativas associadas, que podem acarretar problemas de credibilidade no
mercado, risco na operação e prejuízos financeiros devido a processos, em função de
alguma ocorrência de assédio moral:
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Além de um risco de imagem tremendo, né? Então o risco legal, correr o risco
da empresa sofrer um processo, que aí entra não só a pessoa, mas a própria
instituição, de repente ser levada como conivente dentro dessa situação. E,
assim, risco de imagem, risco legal, risco da própria operação, mas sabe-se lá
como é que a pessoa pode, de repente, querer se vingar ou ter alguma coisa
nesse sentido que também vai ensejar num risco operacional (D2).
A pessoa que é dirigente acha que é normal fazer aquilo, acha que porque o
cara por ser empregado pode aguentar qualquer coisa, porque ele é apenas
um empregado. E, na verdade, não é esse o papel do empregador; o papel do
gerente, o papel do chefe, é enxergar no empregado uma fonte de riqueza da
sua organização e para considerá-lo assim ele tem que ver em toda magnitude
do ser humano, fora disso está fazendo bobagem e pode pagar muito caro por
isso, tanto pela deserção dos profissionais, como em problemas mais sérios
que implica até em ações trabalhistas de cunho de indenização (D3).
Além de trazer um clima ruim dentro da organização, isso pode desencadear
um processo judicial do assediado contra a organização e a pessoa que está
fazendo (D5).
E aí a consequência ela será tão maior longa, quanto mais longa for a
abrangência desse assédio. E ele pode trazer vários tipos de prejuízo, pode
trazer um grande prejuízo de imagem. Pode trazer prejuízo, em decorrência
disso um prejuízo financeiro, pode trazer prejuízo de credibilidade. Tem uma
série de prejuízos, vai depender da extensão que se toma esse assédio, o ato,
o fato, né? (D6).
Peli e Teixeira (2006) confirmam as afirmações dos dirigentes acentuando a imagem
da organização como um dos principais aspectos prejudicados pelo assédio moral,
resultando na queda de prestígio da empresa e dos funcionários frente à comunidade,
o aumento da preocupação da administração em ter que lidar com problemas com a
mídia e a justiça, fatores que impactam diretamente o nome e a marca da organização.

Portanto, em relação aos impactos do assédio moral nas cooperativas, constatou-se
que os dirigentes entrevistados têm como principais preocupações ou como
preocupação comum o impacto no ambiente de trabalho, a perda de produtividade
dos empregados e consequentes efeitos nos resultados. Outros dois aspectos
destacados pela maioria dos dirigentes foram o risco de imagem perante os
associados e a sociedade e o risco legal, este último principalmente pelos custos
envolvidos nas demandas judiciais trabalhistas. As manifestações dos dirigentes
convergem com o resultado de estudos realizados por Hirigoyen (2012), Freitas et al.
(2008), Rufino (2011) e Peli e Teixeira (2006). Por outro lado, os entrevistados não
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manifestaram preocupação com os impactos para os indivíduos, contrastando com os
valores humanitários e princípios cooperativistas.

Os dirigentes entrevistados, quando perguntados sobre assédio moral em
cooperativas e sua relação com os princípios e valores cooperativistas, foram
unânimes em identificar a incompatibilidade dessa prática no ambiente laboral dessas
entidades. Destacam que o assédio é inadmissível em qualquer organização, seja
privada ou pública, mas que sua ocorrência em cooperativas se choca com os
princípios preconizados, sendo, portanto, ainda mais grave:

Eu convivo no ambiente cooperativo não como dirigente, mas como cooperado
há muitos anos, desde a fundação da nossa cooperativa, há mais de 25 anos.
Então eu acho assim, que o assédio moral é uma coisa que não combina com
o cooperativismo, então eu acho que seria repensar toda a base do
cooperativismo que não... Eu acho que não combina com o nosso lema do
cooperativismo essa questão do assédio moral, nenhum tipo de assédio, mas
moral é muito complicado (D1).
Olha, eu avalio que mesmo sendo uma cooperativa, estando num ambiente
cooperativista, você corre o risco de ter pessoas que não têm esse mesmo
espírito, essa mesma visão e isso atrapalha enormemente. E avalio que é
possível sim, dependendo de como você faz a seleção, a contratação dessas
pessoas que estão ingressando na cooperativa, você corre um sério risco
nessa questão de trazer pessoas que possam estar acostumadas a esse tipo
de conduta no ambiente fora do cooperativismo. E não tem isso arraigado em
si, no seu dia a dia como ajuda mútua, essa questão mesmo da própria
cooperação, a visão de orientação, educação, formação, porque são princípios
que se levados realmente a sério isso deslancha qualquer empresa, não só
cooperativa, mas toda e qualquer empresa no mercado (D2).
O assédio moral não pode ser considerado e sendo encaixável ou aceitável em
qualquer tipo de empresa. No cooperativismo eu diria que tem um agravante
maior, até pela natureza do trabalho. Então, considerando que é uma empresa
de pessoas, que é um trabalho que tem o seu crescimento do dia a dia e, não
raro, o próprio empregado é também um cooperado, então por toda essa
circunstância, teríamos que ter um ambiente de muita placidez, de muito mais
serenidade nesse aspecto do assédio moral nessa organização (D3).
É totalmente contraditório, porque você vem com aquela coisa de união, de
pessoas, de juntar o grupo, de juntar forças para alcançar um objetivo. E eu
acho que esse talvez seja um dos pontos que mais prejudica o sistema, o
crescimento de uma cooperativa, é exatamente essa falta de unidade em volta
de um objetivo comum (D4).

90

Eu acho que o assédio moral dentro de uma organização, seja ela
cooperativista, privada, seja funcionalismo público, o resultado disso é muito
negativo. Eu entendo que na cooperativista é pior ainda, porque a gente está
ali no espírito de cooperar. A hora que você está assediando um dos seus
colegas que você está ali com espírito de cooperar, praticamente você está
indo contra todo o espírito do negócio que você trabalha (D5).
Principio, se você rodar aqui, você vai ver que nós fazemos questão de estar
com ele exposto em tudo quanto é lugar. Uma coisa é estar exposto, escrito,
ser belas palavras, outra coisa é você fazer correr na veia, ser prática. Fazer
parte da cultura da organização e dos indivíduos que representam a
organização e, por mais que a gente lute, é ilusão a gente pensar que a gente
vai fazer com que isso difunda em 100% dos envolvidos, tanto interno como
externo. Mas, se você olhar pelos princípios, se todo mundo cumprir os
princípios cooperativistas, não haveria assédio moral, porque não encaixa
dentro do cooperativismo. Então, se houver, é porque algum dos princípios foi
desrespeitado totalmente incompatível. Incompatível e inaceitável (D6).
Reconhecem que podem ocorrer casos de assédio em cooperativas, uma vez que
diferentes pessoas podem não se afinar com os valores e princípios cooperativistas.
O dirigente D2 relacionou a existência de assédio moral nas cooperativistas à seleção
de candidatos egressos do mercado, não formados profissionalmente no
cooperativismo financeiro. Infere-se que, na opinião do dirigente, os profissionais
formados fora do cooperativismo não foram aculturados dentro dos princípios e
valores cooperativistas e que, assim, o risco de casos de assédio moral é maior. Os
princípios citados pelo entrevistado, educação, formação e cooperação fazem parte
daqueles definidos pela International Co-operative Alliance (2017) indicando um
alinhamento com a afirmação de Meinen e Port (2016) de que o cooperativismo se
desenvolve numa mesma linha doutrinária, preservando seus valores e princípios.

O dirigente D3 busca como elemento de não admissão do assédio moral no
cooperativismo o fato de as cooperativas serem uma “empresa de pessoas” que
remete ao conceito da International Co-operative Alliance (2017), que destaca as
cooperativas

como

“uma

associação

autônoma

de

pessoas

unidas

voluntariamente...”. Nesse plano, infere-se que, por ser uma “empresa de pessoas”
do ponto de vista conceitual, os valores humanitários destacados por Meinen e Port
(2016) deveriam prevalecer. Destaca-se também que os empregados são cooperados
e, consequentemente, seria criada a expectativa de um ambiente de “muita placidez”,
com relações de trabalho influenciadas pelos princípios e valores cooperativistas.
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Os entrevistados D4 e D5 indicaram contradição na existência de assédio moral nas
cooperativas em relação aos princípios e valores cooperativistas, focando a
solidariedade e a intercooperação. Da citação “porque você vem com aquela coisa de
união, de pessoas, de juntar o grupo, de juntar forças pra alcançar um objetivo... (D4)”
depreende-se a solidariedade como princípio que traduz o compromisso que todos
devem ter com todos, praticando a ajuda mútua (Meinen & Port, 2016). D5 indica o
“espírito de cooperar”, que pode ser traduzido pelo princípio da intercooperação na
busca de objetivos comuns.

O respondente D6 destaca que mesmo com a disseminação dos princípios
cooperativistas, exposto por toda cooperativa (o que foi percebido por este
pesquisador), tem ciência de que a prática por parte das pessoas não é integral. O
interessante é que o dirigente afirma que a observância integral dos princípios
cooperativistas resultaria na inexistência do assédio moral, demonstrando assim uma
correlação ideológica totalmente inversa: quanto mais se observa os princípios
cooperativistas, menor a chance da existência de casos de assédio moral. Registrase que o entrevistado não tem conhecimento de atos de assédio moral na cooperativa
em que trabalha e em outras cooperativas e que entre os 22 atos negativos
pesquisados marcou ter conhecimento ou vivenciado apenas quatro com a frequência
“às vezes”. De forma geral, os dirigentes entrevistados entendem ser incompatíveis
os princípios cooperativistas com a possibilidade de práticas de assédio moral nas
cooperativas.

Os resultados da pesquisa, baseado na aplicação do QAN-R de Einarsen (2005),
ressaltou a percepção objetiva de existência de assédio moral em algumas
cooperativas. Pelo reduzido número de respondentes, não é possível afirmar que o
assédio moral seja um problema para o Sistema Cooperativo Financeiro X. No
entanto, quando se analisa o resultado da pesquisa de forma abrangente,
considerando-se o percentual de atos negativos reconhecidos como de frequência
“mensal” e “às vezes”, o percentual de respostas subjetivas para o conhecimento de
potencial existência de assédio moral na cooperativa e em outras cooperativas e,
ainda, a análise de conteúdo das entrevistas que identificou relatos de dirigentes sobre
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a existência de assédio moral, pode-se afirmar que o assédio moral é um assunto
merecedor de atenção pela administração do Sistema Cooperativo Financeiro X.

Um aspecto que fortalece o resultado deste estudo é o fato de os dirigentes
participantes estarem nas cooperativas há muito tempo, terem, em sua maioria, idade
acima de 51 anos e dirigirem cooperativas de menor porte. Esse cenário denota
participantes conhecedores das atividades e rotinas da cooperativa e que participam
ativamente das operações.

Na próxima seção apresenta-se a percepção dos dirigentes quanto a importância e
estágio de implementação dos controles de prevenção e combate ao assédio moral
em cooperativas financeiras.

4.3

Percepções sobre a importância e o estágio de implementação dos
controles internos de prevenção ao assédio moral

As percepções sobre a importância e o estágio de implementação dos controles
internos de prevenção ao assédio moral foram construídas a partir das respostas de
43 dirigentes de cooperativas ao questionário e de seis entrevistas com perguntas a
respeito de quais seriam os controles importantes na prevenção do assédio, de que
forma esses controles contribuiriam na prevenção e quais deles estariam funcionando
efetivamente nas cooperativas. Foram abordadas ainda questões sobre o ambiente
regulatório das cooperativas em relação ao assédio moral e como devem ser tratados
os eventuais casos de assédio.

A Tabela 15 disponibiliza o resultado quantitativo dos dados das entrevistas referentes
à categorização do tema controles internos, contemplando o número de fontes
(entrevistados) e o número de citações, utilizando-se o software NVivo 11.0.
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Tabela 15
Percepção dos dirigentes sobre a importância e estágio de implementação de
controles internos de prevenção ao assédio moral
Categorias
Importância
Implementação
TOTAL
Fonte: dados de pesquisa

Fontes
6
6
6

Citações
29
34
63

Frequência
46,0%
54,0%
100,0%

Foram identificadas 63 citações distribuídas nas duas categorias referentes aos
controles internos. A categoria mais citada foi a de estágio de implementação dos
controles internos de prevenção ao assédio moral (54,0%). A importância dos
controles internos de prevenção ao assédio moral nas cooperativas foi captada em
46,0% das falas. As análises foram desenvolvidas nas seções 4.3.1 e 4.3.2, a seguir.

4.3.1 A importância dos controles internos de prevenção e combate ao assédio
moral na percepção dos dirigentes

Para identificar a percepção dos dirigentes das cooperativas do Sistema Cooperativo
Financeiro X sobre a importância dos controles de prevenção e combate ao assédio
moral, foram avaliadas 18 assertivas sobre controles, definidos a partir das diferentes
formas de prevenção e combate ao assédio moral, categorizadas de acordo com os
componentes e princípios de controles internos, previstos no COSO (2013). Foi
utilizada a escala Likert de 1 a 5, sendo 1 - este controle é sem importância; 2 - este
controle é pouco importante; 3 - este controle é indiferente; 4 - este controle é bastante
importante; e 5 - este controle é muito importante.

A Tabela 16 traz a média e desvios-padrão dos controles, indicando o quanto eles são
importantes na visão dos dirigentes respondentes. Constatou-se que a média da
avaliação da importância de todos os controles foi superior a quatro, significando que
os dirigentes consideram bastante importantes todos os controles de prevenção ao
assédio moral.
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Tabela 16
Importância dos controles internos de prevenção e combate ao assédio moral
Q

Componente

AMBIENTE DE CONTROLE
27 Campanhas educativas que enfatizem o trabalho digno
e o respeito ao outro, por meio da cooperação e
igualdade de direitos e oportunidades.
28 Normas objetivas quanto à violação de regras e dos
valores organizacionais e as sanções envolvidas
29 Workshops frequentes com as equipes ou com toda a
organização para discussão a respeito do assédio
moral
30 Palestras e treinamentos que abordem as formas de
prevenção ao assédio moral
31 Existência da programação de treinamentos voltados
para a promoção de relações de trabalho éticas e do
bem-estar no trabalho
Média total
AVALIAÇÃO DE RISCOS
32 Campanhas institucionais que comuniquem os riscos
incorridos pela organização e trabalhadores e os efeitos
na saúde resultantes do assédio moral
33 Redução de riscos de casos de assédio moral com
ações relacionadas ao clima organizacional, à cultura
organizacional e às práticas de liderança
34 Plano estratégico com objetivos claros e que contemple
a prevenção ao assédio moral como risco a ser tratado
Média total
ATIVIDADES DE CONTROLE
35 Política de prevenção ao assédio moral com caráter
informativo, administrativo, psicológico e jurídico
36 Definição de procedimentos padronizados para
tratamento de denúncias
37 Comitê de ética que trate as denúncias e os casos
identificados de assédio moral
Média total
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
38 Canais de denúncia de atos violentos no trabalho
39 Comunicação transparente e objetiva da política de
prevenção ao assédio moral a todos empregados
40 Informação à alta administração de indicadores
relacionados à gestão de pessoas (absenteísmo,
licença médica, acidentes de trabalho, afastamentos,
etc.)
41 Relatórios para a alta direção sobre problemas,
denúncias, suspeitas e indícios de qualquer tipo de
violência no trabalho
Média total
MONITORAMENTO
42 Auditorias com o objetivo de monitoramento da
efetividade da política de prevenção ao assédio moral
43 Revisão periódica de aspectos como estrutura
hierárquica, critérios de estabelecimento de metas,
desenho de cargos, carga de trabalho e horário de
trabalho
44 Avaliações periódicas quanto à autonomia no trabalho,
redução do trabalho repetitivo, reconhecimento no

Média

Desvio- Variân- MediModa
padrão
cia
ana

4,60

0,76

0,58

5

5

4,70

0,46

0,22

5

5

4,19

0,76

0,58

4

4

4,37

0,58

0,33

4

4

4,53

0,55

0,30

5

5

4,35

0,65

0,42

4

4

4,60

0,58

0,34

5

5

4,28

0,80

0,63

4

5

4,40

0,69

0,48

5

5

4,56

0,55

0,30

5

5

4,42

0,76

0,58

5

5

4,42
4,60

0,73
0,58

0,53
0,34

5
5

5
5

4,56

0,50

0,25

5

5

4,60

0,62

0,39

5

5

3,98

0,91

0,83

4

4

4,26

0,76

0,58

4

4

4,40

0,62

0,39

4

4

4,48

4,41

4,46

4,55
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trabalho, padrão de comunicação e dimensionamento de
equipes
Média total
4,21
Média geral
4,42
Fonte: dados da pesquisa.

As médias das avaliações por componente de controles internos também foram todas
superiores a 4,21. A maior média, de 4,55, foi para o componente informação e
comunicação. Esse componente diz respeito a garantir para a alta administração
informações necessárias para a tomada de decisão (Rodrigues, 2015) e a transmissão
fluida das comunicações para a organização, fazendo com que todos os empregados
recebam da alta administração a mensagem do quão são levados a sério os controles
internos (COSO, 2013). É o componente no qual estão os controles que asseguram a
boa comunicação interna e externa. Nesse sentido, justifica-se a maior média, já que
se trata de controles que são geralmente acompanhados e utilizados pela alta
administração, no caso desta pesquisa, os dirigentes de cooperativas financeiras.

Dois dos controles com maior média estão nesse componente: relatórios para a alta
direção sobre problemas, denúncias, suspeitas e indícios de qualquer tipo de violência
no trabalho (4,60 – Q41) e comunicação transparente e objetiva da política de
prevenção ao assédio moral a todos empregados (4,60 – Q39) com medianas e
modas 5. O controle informação à alta administração de indicadores relacionados à
gestão de pessoas (absenteísmo, licença médica, acidentes de trabalho,
afastamentos, etc.) do componente informação e comunicação (média 4,56 – Q40)
teve a menor variância entre todos os controles (0,25 – Q40), indicando quase
consenso da importância desse controle e reforçando esse componente como
relevante para a alta administração na prevenção do assédio moral nas cooperativas
participantes da pesquisa.

Esse resultado pode significar ainda uma consciência desses dirigentes a respeito da
importância da comunicação e disseminação de informações, de forma ostensiva e
dirigida a todos os integrantes da entidade, como defendem Glina e Soboll (2012) e
consta no relatório da European Agency for Safety and Health at Work (2002). Isso
justifica a importância de controles de mais alto nível, utilizados pela alta
administração na condução dos negócios.
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O Ambiente de Controle (média 4,48) teve duas das melhores médias individuais de
controles. O controle com maior média dos 18 avaliados foi o de normas objetivas
quanto à violação de regras e dos valores organizacionais e as sanções envolvidas
(4,70 – Q28). Chama a atenção ainda por ser o de menor variância (0,22 – Q28),
indicando acentuada concordância entre os respondentes quanto à sua importância.
O outro controle destacado foi campanhas educativas que enfatizem o trabalho digno
e o respeito ao outro, por meio da cooperação e igualdade de direitos e oportunidades
(4,60 – Q28). Esses dois aspectos reforçam a responsabilidade de supervisão e o
compromisso com a integridade e valores éticos, princípios de controle do
componente ambiente de controle, conforme o COSO (2013). Isso reflete a
preocupação dos dirigentes respondentes quanto ao ambiente regulamentado e
fiscalizado, no qual as cooperativas financeiras estão inseridas. O BCB vem editando
constantemente normas, por achar necessária mais fiscalização dessas instituições
que estão em expansão acelerada nos últimos anos (Farias et al., 2009). O ambiente
de controle influencia a consciência e o conhecimento dos empregados sobre os
controles e estabelece os pilares da ética e da governança das empresas. Outro fator
que pode explicar a importância dada ao ambiente de controle é a proximidade de
seus princípios de comprometimento com a integridade e ética com os valores
cooperativistas como a equidade, igualdade, responsabilidade, honestidade e
transparência.

Entre os controles do componente Atividade de Controle, a maior média é do controle
definição de procedimentos padronizados para tratamento de denúncias (4,56 – Q36),
com a menor variância (0,30), demonstrando alinhamento nas opiniões dos dirigentes.
As atividades de controle têm papel fundamental na garantia do cumprimento das
diretrizes determinadas pela administração, reduzindo riscos para realização dos
objetivos. Seu principal princípio é a implantação de políticas e procedimentos (COSO,
2013). O enfoque dado pelos respondentes é diferente do que é destacado por
pesquisadores dos controles de prevenção e combate ao assédio moral.
Pesquisadores como Cugnier (2016), Freitas et al. (2008) e Glina e Soboll (2012) dão
muito destaque em seus trabalhos para uma política de prevenção ao assédio moral
abrangente, por entenderem que essa ação tem alcance em várias funções de gestão
de pessoas e envolve os diversos grupos organizacionais. Embora ainda tenha sido
considerada muito importante nesta pesquisa, a política de prevenção ao assédio

97

moral com caráter informativo, administrativo, psicológico e jurídico (4,40 – Q35) teve
a menor média entre os três controles desse componente.

Em relação aos controles de Avaliação de Riscos, destaca-se como menor média de
importância: plano estratégico com objetivos claros e que contemple a prevenção ao
assédio moral como risco a ser tratado (4,28 – Q34). Esse é um controle sugerido por
Glina e Soboll (2012) como forma de dar importância à questão assédio moral,
enfatizada como uma ameaça à consecução dos objetivos estratégicos de uma
entidade. O componente Avaliação de Riscos pressupõe a existência de mecanismos
capazes de identificar e tratar situações que possam afetar negativamente a entidade
e que tragam riscos à realização de seus objetivos (COSO, 2013). Observa-se mais
variância na opinião dos dirigentes (0,63 – Q34) e mediana diferente de 5 (4 – Q34),
significando opiniões diferentes e mais variadas quanto à importância da inclusão do
assédio moral no planejamento estratégico das cooperativas. Isso reflete a incipiência
da discussão do assunto no âmbito das cooperativas financeiras.

O componente monitoramento foi o de menor média de importância (4,21). Embora
ainda tenha um indicador de expressiva importância, isso pode ser o reflexo de alguma
resistência dos dirigentes quanto aos mecanismos de avaliações periódicas e às
auditorias. Outro fato que pode confirmar isso é o valor mais alto de variância (0,83 –
Q42) entre todas as questões, para o controle auditorias com o objetivo de
monitoramento da efetividade da política de prevenção ao assédio moral assim como
a menor média de importância (3,98 – Q42). Foi o único controle com média de
importância abaixo de quatro.

De forma geral, os controles foram considerados bastante importantes pelos
dirigentes respondentes, com média geral de 4,42. Destacou-se a importância do
componente informação e comunicação, por sua relevância para a tomada de decisão
pela alta administração e ainda um sinal de que talvez os dirigentes que responderam
tivessem alguma resistência, mesmo que não manifestada, quanto aos mecanismos
de monitoramento tais como auditorias e avaliações periódicas da política,
procedimentos e ações de prevenção ao assédio moral.
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No tocante aos resultados das entrevistas, percebeu-se que os respondentes tiveram
dificuldade em identificar controles de prevenção ao assédio moral. As perguntas do
roteiro de entrevista relativas à importância dos controles internos foram feitas antes
do preenchimento do questionário pelos respondentes e, portanto, eles não tinham
conhecimento desses controles avaliados no questionário. Talvez essa dificuldade
possa estar relacionada ao fato de a maior parte das cooperativas pesquisadas ser
pequena (três cooperativas com até 50 empregados; duas, de 51 a 100 empregados;
e apenas uma acima de 200 empregados), inferindo-se que haja mais informalidade
em termos de controles. Observou-se, como exemplificado pela fala de D5, o não
entendimento do significado ou do que sejam controles internos, o que foi confirmado
pela percepção do entrevistador/pesquisador no decorrer de todas as entrevistas. Em
todos os casos foi necessária a participação mais interativa do pesquisador para
abordar controles internos.

Controle sobre assédio moral? A gente não consegue controlar, a gente
consegue prevenir, a gente tem condições de estabelecer formas de
prevenção. Agora o controle, como é algo muito pessoal, a não ser que você
coloque um funcionário dentro de cada sala olhando para ver se tem assédio
moral, aí é controle. Fora disso, não tem, então é prevenção (D5).
No decorrer das entrevistas, foram mencionadas algumas formas de prevenção e de
combate ao assédio moral, encontradas na literatura, destacando-se a existência de
um código de ética, do comitê de ética, de ações de revisões e avaliações periódicas
da estrutura e do ambiente de trabalho e ainda palestras e treinamentos voltados para
a promoção de relações de trabalho éticas e do bem-estar no trabalho e que abordem
formas de prevenção ao assédio moral. O entrevistado D2 mencionou a criação, no
curto prazo, de um comitê de ética “como uma boa prática”, como forma de melhorar
e mitigar o risco da existência de assédio moral na cooperativa. Os entrevistados D3,
D4, D5 e D6 citaram o código de ética e seu conhecimento como importante controle
de prevenção ao assédio:

Junta-se a isso, nesse ambiente, que aí vale para o dirigente também, esse
conhecimento necessário e mínimo dele conhecer também o que a cooperativa
tenha adotado, se for do sistema vale também, do código de ética. Qual a ética
que a gente pratica naquela empresa? Qual ética se faz necessária e nesse
quesito será abordado, naturalmente, essa questão do assédio (D3).
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Aqui no código de ética, se você praticar isso aqui, você está infringindo uma
regra da empresa. Então, por isso estou falando que o controle interno tem que
ter instrumento também, não adianta você botar ele lá sem instrumento. Você
tem que ter um código de ética, tem que ter regras de convivência dentro da
empresa, você tem que ter limites (D4).
Ela precisa ter bem divulgado o Código de Ética da instituição, porque nós
temos o Código de Ética do Sistema Cooperativo Financeiro X e esse código
tem que ser de conhecimento de todos os colaboradores e as ações das
cooperativas tem que ser no sentido de sempre esteja atento que não aconteça
isso (D5).
E aí sim, compete a ela ter todas as medidas, através de um código, como nós
temos, código de ética, código de postura, essas coisas que todo colaborador
que é admitido na cooperativa, assina e recebe isso, recebe informações, então
é preciso uma área de gestão... (D6)
Quando eu digo para você que ela implanta essa política de códigos de ética,
quando ela implanta, por exemplo. Aqui nós temos muita base nisso, nós
oferecemos, tipo curso, relações interpessoais. É uma atitude. Quando nós
fazemos qualquer evento em que nós envolvemos áreas diferentes e
colocamos o funcionário em conjunto, porque a convivência e a boa
convivência, a convivência salutar é uma das ferramentas de evitar o assédio
(D6)
O posicionamento dos dirigentes pode ser confirmado por Cugnier (2016), Glina e
Soboll (2012), Freitas et al. (2008) e Martiningo (2007) que, em seus estudos, deram
destaque para a documentação e comunicação de um código de ética como uma
importante forma de prevenção ao assédio moral no trabalho.

Os entrevistados acentuam a importância da área de recursos humanos como
fomentadora de um ambiente adequado e criadora de práticas como treinamento,
avaliação de desempenho e revisões da estrutura e das atividades de pessoal que
ajudem a prevenir o assédio moral:

Olha, essa questão dos controles, eu percebo... assim, que funciona na
cooperativa, na nossa questão dos canais, a caixa de sugestões que a gente
tem, que pode sugerir ou fazer qualquer tipo de denúncia, atualmente. O próprio
relacionamento com a área de gestão de pessoas. Na nossa visão, a área de
gestão de pessoas, uma visão estratégica com foco em resultado em todos os
sentidos, não só financeiro, mas resultado até mesmo nessa questão da
felicidade da pessoa, ela buscar ser feliz com o que ela faz, no ambiente que
ela trabalha, enfim. Esse, atualmente, é nosso tipo de controle, nós vamos abrir
agora um canal, uma intranet que a gente quer também incrementar algumas
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coisas nesse sentido, de maneira que a pessoa possa expressar, até mesmo
anonimamente (D2).
É um dos fatores que previne. O conhecimento, em tudo na vida o
conhecimento é fundamental. Por exemplo, a gente está adotando na
cooperativa que eu dirijo que é uma das necessidades de cumprimento de
contrato prévio, de três meses que a pessoa faz como experiência, um dos
fundamentos, é ele ter conhecimento e a gente poder testar isso, das trilhas do
cooperativismo da nossa universidade, por exemplo. E, se possível, de forma
mais estruturada até buscando cursos que tenham uma abrangência maior,
como seminários para tratar o assédio moral. Você fazer o seminário, provocar
um seminário com especialista, para o cara trazer exemplos da ordem do dia.
Para trazer o dirigente para assistir, junto com os empregados, para cada um
sentir onde está extrapolando. Trazendo isso cada vez mais para prática, para
profissionais de alto nível, porque às vezes você faz um trabalho, desse interno,
como me referi anteriormente, buscando essa compreensão e chamando o
conjunto para essas atividades (D3).
Primeira tendo integração dos funcionários. Então, eventos de integração,
atividades que integram, reuniões permanentes, reuniões constantes, isso tudo
ajuda a evitar o assédio moral. Então, a gente pratica, o recursos humanos
cuida de fazer as integrações, palestras, workshop, de divulgar, criar ações de
integração, eventos, aniversariantes do mês. Mas isso não é escrito, então não
está escriturado, mas há a prática dentro da Cooperativa X desses controles.
[...] Outra forma que eu acho que a gente pode tentar prevenir, é ter um recurso
humano bem ativo, bem forte dentro da organização, de forma que ele esteja
sempre ouvindo os funcionários, através de pesquisa, entrevistas, reuniões,
né? Então acho que nessas ações você cria um clima organizacional que você
evita com que assédios morais nasçam dentro da organização (D5).
Veja bem, principalmente nas cooperativas, fala muito dos controles internos,
etc. e tal, fala muito. Mas esse aspecto seu, eu acho que não é a mesma pessoa
que faz análise financeira, técnica, essas coisas, que deva cuidar disso. Eu
acho que a forma de isso ser controlado e ser evitado é você mudar um
pouquinho a antiga chamada, área de departamento pessoal, RH, fazendo ela
mudar para a área de gestão e desenvolvimento humano e ela estar integrada
dentro do processo. Que hoje eu acho que o nome melhor é gestão de
desenvolvimento humano, que o gestor de desenvolvimento humano assuma
essa responsabilidade de fazer todo esse trabalho dentro da instituição para
evitar, não só o moral, mas outros tipos de assédio (D6).
Esses posicionamentos são reforçados por Glina e Soboll (2012) e Cugnier (2016),
que enfatizam que a prevenção do assédio moral entrelaça as várias funções de
gestão de pessoas como treinamento, disciplina e sistemas de reclamações e
denúncias, bem como serviços de apoio como saúde ocupacional e aconselhamentos.
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Código de ética e existência de comitê de ética têm como princípio o estabelecimento
de políticas e procedimentos que auxiliem no cumprimento de diretrizes e
regulamentações enquadradas no componente atividades de controles do COSO
(2013). As várias funções de gestão de pessoas podem ser associadas ao
compromisso com a competência e o reforço da responsabilidade do componente
Ambiente de Controle (COSO, 2013).

Em suma, os respondentes do questionário opinaram que o conjunto de controles
apresentados na pesquisa é muito importante na prevenção do assédio moral nas
cooperativas, com destaque para os componentes do COSO (2013) informação e
comunicação, ambiente de controle e atividades de controle. Isso significa tendência
da atenção dos dirigentes pesquisados para os controles de prevenção ao assédio
moral que deem segurança na qualidade das informações para a tomada de decisão,
garantam o compromisso com a integridade e com os valores éticos e a
responsabilidade de supervisão e ainda assegurem a implantação de políticas e
procedimentos.

Na próxima seção discorre-se sobre o estágio de implementação dos controles de
prevenção.

4.3.2 O estágio de implementação dos controles internos de prevenção e
combate ao assédio moral na percepção dos dirigentes

Para identificar a percepção dos dirigentes das cooperativas do Sistema Cooperativo
Financeiro X sobre o estágio de implementação dos controles de prevenção e
combate ao assédio moral, foram avaliadas as 18 assertivas sobre controles,
utilizando-se a escala Likert de 1 a 5, sendo 1- controle inexistente; 2- controle
insuficiente; 3- controle informal; 4- controle estruturado; e 5- controle implementado.
Os seis entrevistados responderam questões sobre como está o ambiente regulatório
das cooperativas em relação à prevenção ao assédio moral, como devem ser tratados
os eventuais casos de assédio moral e quais controles estavam implementados nas
cooperativas. Visualiza-se na Tabela 17 a percepção dos respondentes, em uma
escala entre 1 controle inexistente e 5 controle implementado, sobre o estágio dos
controles preventivos ao assédio moral.
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Tabela 17
Estágio de implementação dos controles internos de prevenção e combate ao assédio
moral
Q

Componente

AMBIENTE DE CONTROLE
Média total
45 Campanhas educativas que enfatizem o trabalho digno e o respeito
ao outro, por meio da cooperação e igualdade de direitos e
oportunidades.
46 Normas objetivas quanto à violação de regras e dos valores
organizacionais e as sanções envolvidas
47 Workshops frequentes com as equipes ou com toda a organização
para discussão a respeito do assédio moral
48 Palestras e treinamentos que abordem as formas de prevenção ao
assédio moral
49 Existência da programação de treinamentos voltados para a
promoção de relações de trabalho éticas e do bem estar no trabalho
AVALIAÇÃO DE RISCOS
Média total
50 Campanhas institucionais que comuniquem os riscos incorridos pela
organização e trabalhadores e os efeitos na saúde resultantes do
assédio moral
51 Redução de riscos de casos de assédio moral com ações
relacionadas ao clima organizacional, à cultura organizacional e às
práticas de liderança
52 Plano estratégico com objetivos claros e que contemple a prevenção
ao assédio moral como risco a ser tratado
ATIVIDADES DE CONTROLE
Média total
53 Política de prevenção ao assédio moral com caráter informativo,
administrativo, psicológico e jurídico
54 Definição de procedimentos padronizados para tratamento de
denúncias
55 Comitê de ética que trate as denúncias e os casos identificados de
assédio moral
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Média total
56 Canais de denúncia de atos violentos no trabalho
57 Comunicação transparente e objetiva da política de prevenção ao
assédio moral a todos os empregados
58 Informação à alta administração de indicadores relacionados à
gestão de pessoas (absenteísmo, licença médica, acidentes de
trabalho, afastamentos, etc.)
59 Relatórios para a alta direção sobre problemas, denúncias, suspeitas
e indícios de qualquer tipo de violência no trabalho
MONITORAMENTO
Média total
60 Auditorias com o objetivo de monitoramento da efetividade da política
de prevenção ao assédio moral
61 Revisão periódica de aspectos como estrutura hierárquica, critérios
de estabelecimento de metas, desenho de cargos, carga de trabalho
e horário de trabalho
62 Avaliações periódicas quanto à autonomia no trabalho, redução do
trabalho repetitivo, reconhecimento no trabalho, padrão de
comunicação e dimensionamento de equipes
Média geral
Fonte: dados da pesquisa.

Média

Desvio- Vari- MediModa
padrão ância ana

2,67
2,91

1,38

1,90

3

3

3,35

1,45

2,09

4

5

2,14

1,26

1,60

2

1

2,26

1,36

1,86

2

1

2,70

1,46

2,12

2

2

2,40
2,21

1,37

1,88

2

1

2,70

1,35

1,83

3

3

2,28

1,33

1,78

2

1

2,43
2,35

1,48

2,18

2

1

2,51

1,55

2,40

2

1

2,42

1,64

2,68

2

1

2,69
2,53
2,47

1,59
1,39

2,54
1,92

2
2

1
1

3,07

1,32

1,73

3

3

2,67

1,55

2,42

2

1

2,67
1,91

1,38

1,90

1

1

3,19

1,30

1,68

3

3

2,93

1,33

1,78

3

3

2,57

Constatou-se que a média geral da avaliação do estágio de implementação de todos
os controles foi inferior a três, o que indica que os dirigentes respondentes consideram
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os controles de prevenção ao assédio moral informais ou insuficientes. Para todos os
componentes, as médias do estágio de implementação foram também inferiores a
três, indicando controles de prevenção ao assédio moral nas cooperativas incipientes
e informais. A média mais alta foi do componente informação e comunicação (2,69),
representada principalmente pelo controle de informação à alta administração de
indicadores de gestão de pessoas, como absenteísmo, licenças médicas,
afastamentos, etc. (3,07 - Q58), que reforçado pela mediana e moda 3 significa a
existência de controle informal.

Apesar de as variâncias das percepções para o estágio de implementação terem sido
altas entre os respondentes, demonstrando opiniões variadas por parte dos dirigentes,
esse controle Q58 teve uma das menores variâncias - 1,73. Os controles de
informação e comunicação têm a missão de garantir o uso de informações relevantes
na tomada de decisão pela alta administração e, assim, é possível entender uma
opinião menos divergente e estágio de implementação pouco mais desenvolvido.

A implementação de normas que regulamentam a violação de regras e valores
organizacionais e as sanções possíveis apresentou a maior média de estágio de
implementação (3,35 - Q46). A mediana quatro e moda cinco indicam tendência mais
forte à formalização e adequado funcionamento desse controle. Isso pode ser
explicado pelo ambiente altamente regulado das cooperativas financeiras pelo BCB,
que prevê a necessidade da formalização de normas sobre diversas atividades dessas
instituições (Krening, 2013; Rodrigues, 2015).
O controle indicado com média mais baixa (1,91 – Q60) e com mediana e moda 1, ou
seja, não existente, foi o de monitoramento por meio de auditorias específicas de
avaliação da efetividade da política de prevenção ao assédio moral.

Todos os controles pesquisados que fazem parte do componente atividades de
controle tiveram moda 1, forte indicativo da inexistência de políticas de prevenção ao
assédio moral, de procedimentos padronizados e de comitê de ética para tratamento
de denúncias e casos identificados de assédio. A inexistência desses controles pode
comprometer o cumprimento das diretrizes determinadas pela administração para
reduzir os riscos à realização dos objetivos institucionais (COSO, 2013).
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Dos 18 controles pesquisados, 11 tiveram moda igual a 1. Isso significa que existe
tendência à não existência de controles de prevenção ao assédio moral na visão dos
dirigentes respondentes. Considerando as médias do estágio de implementação,
pode-se complementar afirmando que esses controles são informais, quando existem.

Com o objetivo de dar mais detalhes às análises sobre o estágio de implementação
dos indicadores, apresentou-se a percepção dos gestores em percentual, conforme
tabela 18, confirmada pelas falas dos entrevistados.
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Tabela 18
Estágio de implementação dos controles internos de prevenção e combate ao assédio
moral – percentual - continua
Q

Componente

AMBIENTE DE CONTROLE
45 Campanhas educativas que enfatizem o trabalho digno
e o respeito ao outro, por meio da cooperação e
igualdade de direitos e oportunidades.
46 Normas objetivas quanto à violação de regras e dos
valores organizacionais e as sanções envolvidas
47 Workshops frequentes com as equipes ou com toda a
organização para discussão a respeito do assédio moral
48 Palestras e treinamentos que abordem as formas de
prevenção ao assédio moral
49 Existência da programação de treinamentos voltados
para a promoção de relações de trabalho éticas e do
bem-estar no trabalho
AVALIAÇÃO DE RISCOS
50 Campanhas institucionais que comuniquem os riscos
incorridos pela organização e trabalhadores e os efeitos
na saúde resultantes do assédio moral
51 Redução de riscos de casos de assédio moral com
ações relacionadas ao clima organizacional, à cultura
organizacional e às práticas de liderança
52 Plano estratégico com objetivos claros e que contemple
a prevenção ao assédio moral como risco a ser tratado
ATIVIDADES DE CONTROLE
53 Política de prevenção ao assédio moral com caráter
informativo, administrativo, psicológico e jurídico
54 Definição de procedimentos padronizados para
tratamento de denúncias
55 Comitê de ética que trate as denúncias e os casos
identificados de assédio moral
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
56 Canais de denúncia de atos violentos no trabalho
57 Comunicação transparente e objetiva da política de
prevenção ao assédio moral a todos os empregados
58 Informação à alta administração de indicadores
relacionados à gestão de pessoas (absenteísmo, licença
médica, acidentes de trabalho, afastamentos, etc.)
59 Relatórios para a alta direção sobre problemas,
denúncias, suspeitas e indícios de qualquer tipo de
violência no trabalho
MONITORAMENTO
60 Auditorias com o objetivo de monitoramento da
efetividade da política de prevenção ao assédio moral
61 Revisão periódica de aspectos como estrutura
hierárquica, critérios de estabelecimento de metas,
desenho de cargos, carga de trabalho e horário de
trabalho
62 Avaliações periódicas quanto à autonomia no trabalho,
redução do trabalho repetitivo, reconhecimento no
trabalho, padrão de comunicação e dimensionamento de
equipes
Média geral
Fonte: dados da pesquisa.

Inexis- Insufitente ciente

Informal

Estru- Impleturado mentado

29,1% 20,0% 18,6% 16,4%
25,0% 6,8% 31,8% 20,5%

15,9%
15,9%

13,6% 18,2% 15,9% 20,5%

31,8%

43,2% 18,2% 25,0%

6,8%

6,8%

40,9% 22,7% 11,4% 18,2%

6,8%

22,7% 34,1%

15,9%

18,2%

35,6% 23,5% 16,6% 14,4%
45,5% 22,7% 6,8% 18,2%

9,8%
6,8%

25,0% 18,2% 29,5% 13,6%

13,6%

36,4% 29,5% 13,6% 11,4%

9,1%

40,2% 22,7% 9,1%
38,6% 27,3% 11,4%

9,1%
6,8%

18,9%
15,9%

36,4% 25,0%

9,1%

11,4%

18,2%

45,5% 15,9%

6,8%

9,1%

22,7%

29,5% 20,5% 16,5% 16,5%
40,9% 13,6% 13,6% 13,6%
31,8% 27,3% 9,1% 22,7%

17,1%
18,2%
9,1%

13,6% 20,5% 27,3% 18,2%

20,5%

31,8% 20,5% 15,9% 11,4%

20,5%

29,6% 19,0% 18,9% 18,2%
59,1% 18,2% 4,5% 9,1%

14,4%
9,1%

11,4% 18,2% 29,5% 20,5%

20,5%

18,2% 20,5% 22,7% 25,0%

13,6%

32,8% 21,1% 15,9% 14,9%

15,2%

9,1%
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Quase 33% das respostas revelam a inexistência de controles de prevenção e
combate ao assédio moral nas cooperativas. Esse percentual, quando somado à
média de 21,1% de controles insuficientes, totaliza a média de 53,9% entre
inexistentes e insuficientes, o que revela um ambiente de controles fragilizado em
relação à prevenção e combate ao assédio moral. Esse cenário é corroborado pela
fala de alguns dos dirigentes entrevistados, que sugerem o grau de informalidade
relacionado ao pequeno número de empregados:

Não, na realidade, não tem nenhum que esteja implementado. O que existe na
cooperativa é como a gente é uma cooperativa de pequeno número de
colaboradores e funcionários, então, existe uma cumplicidade muito grande
aqui dentro, por isso que eu acho que não tem... (D1).
Em matéria de você garantir que está... Na cooperativa que eu dirijo, por
exemplo, não tem nenhum controle que esteja funcionando 100% ou pelo
menos naquilo que eu avalio que seria 100% (D3).
Apenas 15,2% dos dirigentes percebem algum controle implementado, ou seja,
institucionalizado e funcionando. A opinião de que os controles são informais (15,9%)
supera as opiniões de que os controles estão institucionalizados, mas são falhos
(14,9%). Essa situação é confirmada pelas entrevistas:

Informais, infelizmente, aqui na minha cooperativa e pelo que conheço das
demais aqui no sistema, nós não temos um controle formal, formalizado, uma
estrutura de controle interno que possa acompanhar a questão de assédio. Aqui
a gente tem uma estrutura muito enxuta, muito apertadinha. Segundo que
assim, você não tem tempo de criar uma estrutura, então, assim, falta um
mecanismo hoje, então está muito na base da informalidade entendeu (D4)?
Os controles mais importantes funcionam dentro da cooperativa, visto que a
gente tem um departamento de recursos humanos dentro da cooperativa, onde
a gente procura estar sempre fazendo uma prática para evitar que esses
assédios morais possam acontecer. Mas tudo muito informal. Eu diria que
dentro da Cooperativa X a gente lendo todos esses questionamentos, as
perguntas que você me trouxe eu vejo que a gente pratica o controle do assédio
moral, sem formalidade, informalmente. Então eu diria que assim, de zero a 10,
eu estabeleceria que a Cooperativa X está na faixa de 6, 7 sobre assédio moral.
Para ela ter uma nota melhor, eu teria que estar mais formalizado os processos
(D5).
Para nenhum dos cinco componentes de controle a média de opiniões de que o
conjunto de controles está implementado foi superior a 20%. Um único controle,
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normas objetivas quanto à violação de regras e dos valores organizacionais e as
sanções envolvidas (Q46), do componente ambiente de controle, atingiu 31,8% como
implementado. Isso se deve ao ambiente regulatório das instituições financeiras
cooperativas ser normatizado e requerer dessas instituições a implementação de
normas das suas atividades. Esse controle tem como princípio a responsabilidade da
supervisão (COSO, 2013) e é considerado por Glina e Soboll de grande poder
preventivo ao assédio moral.

Essa pode ser uma característica de organizações menores, como é a maior parte
das cooperativas que participaram da nossa pesquisa (37% têm até 50 empregados).
As declarações dos dirigentes evidenciam uma crença de que os problemas no
ambiente de trabalho podem ser resolvidos a partir da maior informalidade nas
relações entre empregados e dirigentes:

O que existe na cooperativa é como a gente é uma cooperativa de pequeno
número de colaboradores e funcionários, então existe uma cumplicidade muito
grande aqui dentro, por isso que eu acho que não tem... Nós não temos casos
de conhecimento de nenhum tipo de assédio moral, porque eu acho que se
acontecesse alguma coisa desse tipo, seria detectado no momento e a pessoa
chegaria para outra e falaria: “Olha, isso não está sendo legal, esse tipo de
atitude aqui dentro”, entendeu? Então eu acho que pelo fato de a gente ser,
nós somos aqui 17 colaboradores, fora os diretores aqui, muito... o dia a dia
nosso aqui é muito “familiar”, vamos dizer assim, então não teria muito... seria
uma coisa fácil de detectar se houvesse algum tipo de assédio, algum tipo de
acontecimento (D1).
A partir disso aqui e partir pra interação, pra interlocução e deixar as pessoas
muito à vontade com relação aos dirigentes, os dirigentes se colocando nessa
posição, onde houver essa questão, onde houver a compreensão do assédio
que o empregado tenha a liberdade pra chegar e fazer a discussão fresquinho,
do conhecimento ali da hora pra você poder dar clareza para o empregado que
você dirigente não concorda com aquilo [...] (D3).
Então, assim, eu percebo na minha cooperativa, por exemplo, de que os
gerentes têm essa independência, porque eu dou. Eu dou, nas reuniões eu falo,
se tem um fato ocorrendo e que está te incomodando, eu quebro um pouco
essa questão hierárquica, pode vir diretamente a mim, principalmente se
envolver alguém que está no nível, então lá eu consigo essa prática sim. Com
esse canal, com essa questão de controle informal (D4).
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Confirmando a relação entre informalidade e porte entre as cooperativas que tiveram
seus dirigentes entrevistados, apenas uma, a que tem acima de 200 empregados e
entre 15.000 e 20.000 associados, afirmou existirem controles preventivos:

As coisas não se tratam na origem, uma das coisas que eu chamo é a
importância, além das palestras, da distribuição do código de ética, Aqui tem
uma política de integração do colaborador na admissão, você nem citou isso
na sua pesquisa, mas tem. E eu julgo de fundamental importância. Para você
ter uma noção, essa integração de quem é admitido, ele, o colaborador, passa
por todas as áreas da cooperativa e talvez seja a Cooperativa Y a única que
faz questão de antes do colaborador assumir a sua função, no final do seu
processo de integração, ele é recebido pela diretoria executiva da cooperativa.
Ele é apresentado e recebido na diretoria executiva que vai dar a sua
mensagem, ditando o comportamento que se espera dele no novo trabalho que
ele está assumindo. Isso eu acho que é de suma importância, talvez isso seja
o ponto forte (D6).
Algumas falas ressaltam a existência de certos controles, mas sem haver sua
institucionalização e formalização. Alguns exemplos são:

a) Campanhas educativas que enfatizem o trabalho digno e o respeito ao outro,
por meio da cooperação e igualdade de direitos e oportunidades (31,8% - Q45);
b) redução de riscos de casos de assédio moral com ações relacionadas ao clima
organizacional, à cultura organizacional e às práticas de liderança (29,5% Q51);
c) revisão periódica de aspectos como estrutura hierárquica, critérios de
estabelecimento de metas, desenho de cargos, carga de trabalho e horário de
trabalho (29,5% - Q61).

O maior percentual entre os 18 controles avaliados refere-se à inexistência de
auditorias periódicas que monitorem a aplicação de políticas e procedimentos de
prevenção ao assédio moral (59% dos respondentes). O componente monitoramento
tem a função de certificar o correto funcionamento dos outros quatro componentes
(Rodrigues, 2015).

As campanhas institucionais e o comitê de ética que trate de denúncias e casos de
assédio moral tiveram 45,5% de indicação de inexistência. Aparentemente conflitante,
os respondentes identificaram, em quase 23% das opiniões, que o Comitê de Ética é
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um controle implementado. Isso pode ser explicado pelo fato de o Código de Ética do
Sistema Cooperativo Financeiro X mencionar a possibilidade da constituição de um
comitê de ética para tratar os desvios éticos e de conduta dos empregados e, assim,
algumas cooperativas o constituírem.

Os workshops, palestras e treinamentos que abordem objetivamente o tema assédio
moral foram considerados inexistentes em percentuais significativos (43,2% - Q47,
40,9% - Q48). Segundo Glina e Soboll (2012) e a European Agency for Safety and
Health at Work (2002), essas ações são uma forma importante de disseminação da
prevenção ao assédio moral. Dessa maneira, o fato de não existirem significa uma
importante fragilidade em termos de ambiente de controle, componente basilar para o
estabelecimento de pilares da ética e governança (Rodrigues, 2015).

De forma sumária, pode-se dizer que a existência de controles preventivos ao assédio
moral nas cooperativas das quais os respondentes são dirigentes é pequena e que,
preponderantemente, quando existem, são falhos ou informais. Os controles internos
são o elo entre o desempenho, planos, políticas, sistemas, gestão de recursos
humanos e que auxiliam no alcance das metas estabelecidas (DiNapoli, 2016). Nesse
contexto, há um indicativo de que potenciais ocorrências de assédio moral podem
afetar de algum modo o desenvolvimento das cooperativas.

Quando perguntados sobre o ambiente regulatório das cooperativas em relação aos
controles preventivos ao assédio moral, os entrevistados em sua maioria afirmaram
desconhecer algo específico sobre o tema, mas reconheceram que o regulador
tangencia aspectos que podem prevenir o assédio:

No detalhe, eu desconheço. Assim, na verdade, em algumas normativas, a
gente vê a questão da ética, da conduta ilibada, isso de uma maneira bem clara
assim, nos pontos. Mas ela não é detalhada e dali deriva os normativos
internos, que aí vem os códigos de ética, os códigos de conduta. Então eu vejo
que ele é, em termos de regulação, não é profundo, ele fica mais superficial, na
minha visão. Posso estar equivocado, de repente tem alguma normativa que
eu desconheça, mas eu acho que ele deixa a cargo de cada uma das
instituições aí, detalhar melhor isso e desenhar o ambiente que se quer né
(D2)?
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Eu entendo que essa questão do Banco Central, nesse aspecto, ainda é
tangencial, ele tem se preocupado muito, muito mais com base legal do que
com ser humano. Essa questão é muito forte e as preocupações pela própria
estrutura da autarquia, eles têm buscado muito essa questão e deixando essa
parte de assédio, essas coisas mais por conta das instituições (D3).
Eu ainda não consegui ver nada que pudesse, assim... se tem eu desconheço,
por parte do órgão regulador a questão específica do assédio moral. Até acho
que poderia sim, ter algumas regras de... Não sei se exatamente a questão
do... porque a gente mistura muito essa questão de direitos trabalhistas,
assédio moral, sexual e tal. E eu desconheço alguma coisa do Banco Central
que pudesse dizer assim: “isso aqui o Banco Central quis trazer mais pra
questão de assédio moral”. A não ser as questões que eles exigem, não que
exigem, mas percebo que o Banco Central tem uma percepção ética, tem
código de ética, tem políticas, entendeu? Mas ainda está muito assim, eu diria
que não está específico, pelo menos no meu modesto conhecimento assim,
pode ser que tenha alguma coisa, mas eu desconheço (D4).
As regulamentações do BCB dão o tom ao ambiente de controles internos das
cooperativas, seja pela edição de normas como a Resolução CMN 2.554/98 e a
Circular BCB 3.467/2009, seja pelas constantes fiscalizações. Nesse sentido, podese avaliar que a inexistência ou informalidade dos controles de prevenção ao assédio
moral pode ser resultado da inexistência de normativo do BCB que mencione o
assédio moral de maneira literal, já que aspectos éticos e até a existência de código
de ética são itens requeridos pela Circular BCB 3.467/09.

A principal forma de tratamento de eventuais casos de assédio, citada pelos
entrevistados, foi a conversa inicialmente evoluindo para advertência e até o extremo
da demissão. Houve a menção a casos da contratação de coachings para os
assediadores.

Você pode analisar, pode fazer um regulamento interno, inclusive aprovado
pelo Conselho de Administração, que nesses casos o cara paga multa, o cara
é suspenso, o cara é... porque quando é diretor eleito, eu não posso demitir,
mas posso criar uma escala de punições para o diretor que fizer isso, por
exemplo, o gerente que fizer isso, reincidindo, demite, rua, não tem conversa,
dá advertência, aconteceu? Aconteceu. Está aqui. No regulamento interno,
aconteceu o assédio, você já sabe que tem advertência, você já aprendeu isso
quando entrou aqui. Então teve assédio, teve denúncia, apura-se a forma, faz
o cotejo do assediado e do assediador, ajusta, faz o cotejo e aplica a punição,
entendeu? Então é perfeitamente razoável e justo que a gente evolua para isso
(D3).
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[...] tivemos alguns casos de a gente mesmo ter uma conversa. A gente
designava dentro do próprio Conselho de Ética aquela pessoa que tinha mais...
É um diretor do banco, acho que foi o caso do diretor do banco X. Então, foi um
pouco de assédio moral e sexual, acho que você teve conhecimento lá. Então,
assim, a gente: “Y, você é o cara que vai chamar ele e vai enquadrar.” Então
para isso tem que ser uma pessoa que tenha capacidade de fazer isso, porque
até na própria discussão a gente fica observando isso, como você vai fazer
essa abordagem? Aí a própria Comissão de Ética já sugere alguns pontos a
serem tratados com a pessoa (D4).
Aplicamos algumas penalidades. Algumas pessoas, a gente notou a questão
da deficiência mesmo, despreparo. Tem o caso do Z lá, Z, o bicho é bruto, lá
do ZZZZZ. Que era um cara difícil, que chegava um atrás do outro. Falei,
precisamos ter uma conversa. E o Y, acho que por eu ser do conselho sempre
se aproximou muito: “H o que você acha?” Fora mesmo, às vezes. Eu falei: “Y,
vamos trazer um cara aí.” Arrumamos um coach, que ele precisava baixar a
bola, entender que ele está tratando com gente e que as pessoas, os
funcionários que executam no dia a dia são mais importantes do que ele, ele
pode ter a importância dele, fazer a média dele, mas assim, não adianta ele
maltratar o cara, porque o cara não vai dar um resultado, compromete ele
também e ele não está tendo uma convivência agradável. Estava doente,
estava todo mundo adoecendo dentro do ambiente, entendeu (D4)?
Aí acabei de te responder, vai ser tratado sempre pela função superior, onde
que aconteceu o caso. Aí vai depender dessa posição, automaticamente,
avaliando a intensidade, a gravidade, essas coisas todas. E aí ser tratado, pode
ser até por orientação, pode ser por advertência, pode ser punição, punição
mais branda, menos branda ou mais grave ou até demissão, quer dizer, isso aí
é muito variado, porque você tem que analisar qual foi o impacto disso, qual foi
a gravidade disso e o que é que nós vamos fazer. Mas sempre pensando, no
intuito de evitar que aconteça. Até uma demissão, se for necessário. É. Até uma
demissão, porque eu acho que as penas são graduadas. Você pode ter
advertência, pode ter treinamento, pode ter isso, pode ter conversa, pode
chegar à necessidade de demissão. Isso aí, quem vai analisar, tem que ter o
bom senso e o espírito de, dentro do que nós conversamos inicialmente, qual
o risco que isso traz para pessoa que está sendo assediada, para a cooperativa,
para a imagem, tudo isso tem que ser pensado (D6).
O aconselhamento profissional, os desligamentos e os coachings são formas de
intervenção no nível individual indicadas por Glina e Soboll (2012). É interessante
notar que, em questões anteriores, a maior parte dos entrevistados afirmou não ter
vivenciado ou ter conhecimento sobre casos de assédio. E na resposta a essa
questão, três entrevistados apresentaram casos que vivenciaram, em relação à forma
como foi conduzida a situação que envolvia assédio.
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5

Considerações Finais

Esta dissertação teve como objetivo identificar a importância e o estágio de
implementação de controles internos de prevenção e combate ao assédio moral, na
percepção de dirigentes do Sistema Cooperativo Financeiro X. Para tal, foi realizada
pesquisa descritiva quantitativa e qualitativa, que teve como base o modelo de
pesquisa desenvolvido a partir das abordagens teóricas principalmente de Freitas et
al. (2008), Hirigoyen (2012), Leymann (1996), Einarsen (2005) no que diz respeito ao
assédio moral; e de Cugnier (2016), Glina e Soboll (2012), European Agency for Safety
and Health at Work (2002) e do COSO (2013) no tocante à prevenção e combate ao
assédio moral e aos controles internos das instituições financeiras cooperativas.

A população planejada para a pesquisa foi a totalidade de dirigentes do Sistema
Cooperativo Financeiro X. Entretanto, após várias tentativas, obtiveram-se apenas 37
respostas, o que impossibilita tratamento estatístico e generalização de dados. Assim,
as respostas recebidas foram utilizadas para uma análise descritiva. Para
complementar os dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com seis
executivos selecionados, conduzidas com base em um roteiro baseado no modelo de
pesquisa. Os entrevistados também responderam ao questionário, totalizando 43
respondentes. A unidade de análise foi o Sistema Cooperativo Financeiro X, que é
composto por elevado número de cooperativas (não divulgado por questão de
confidencialidade) presentes em 25 estados e no Distrito federal. Os dados
quantitativos foram analisados por meio de estatística descritiva, utilizando-se o
Microsoft Excel; e os qualitativos, da técnica de análise de conteúdo, com a utilização
do software NVivo 11.0.

Os dados do questionário revelaram certa convergência nas avaliações objetiva e
subjetiva dos dirigentes, quanto à existência de ocorrências de assédio moral nas
cooperativas em que trabalham. Em ambas as situações, mais de 60% dos
respondentes afirmaram não ter conhecimento de assédio nas cooperativas e de atos
negativos no ambiente de trabalho. Foi detectado que existem atos negativos, com
ocorrência mensal, o que não caracteriza o assédio moral, mas demonstra a
existência de situações que potencialmente podem se transformar em assédio. Por
outro lado, em termos da percepção objetiva, constatou-se que 1 e 0,4% dos
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respondentes descortinou a existência de ataques pessoais e atos negativos
relacionados ao trabalho dos empregados pelo menos semanalmente, enquanto na
avaliação subjetiva não houve indicações de atos semanais ou diários.

Essa contradição final remete à dificuldade de se caracterizar o assédio moral nas
organizações, conforme já destacado na teoria. Os atos negativos percebidos pelo
menos semanalmente foram em sua maioria referentes a ataques pessoais, como a
ridicularização e humilhação de empregados em razão de seu trabalho, boatos e
rumores espalhados a respeito de determinado empregado e ainda a aplicação de
“pegadinhas” em pessoas sem intimidade. Do ponto de vista das relações de trabalho,
destacaram-se como atos negativos constantes retenções de informações que afetam
o desempenho do empregado e a supervisão excessiva. Portanto, embora o tamanho
da amostra não permita generalização, pode-se afirmar que existe assédio moral em
cooperativas do Sistema Cooperativo Financeiro X e que acontecem atos negativos
potencialmente caracterizadores de assédio, principalmente em relação a ataques
pessoais, concentrado no espalhamento de boatos e rumores sobre empregados.

Entre os entrevistados, quando perguntados sobre os atos que caracterizariam o
assédio moral, a maior parte citou as situações de ridicularização e humilhação de
empregados e ainda o espalhamento de boatos, confirmando o que foi captado nas
análises quantitativas. Pode-se, portanto, inferir que esse tipo de ataque já se constitui
em um problema a ser tratado no Sistema Cooperativo Financeiro X.

Os dirigentes respondentes demonstraram bom conhecimento do que seja o assédio
moral no trabalho, deixando transparecer em suas respostas elementos constitutivos
importantes do assédio moral, tais como intencionalidade, pessoalidade e localidade.
Demonstraram a percepção das consequências do assédio moral como o mal-estar,
constrangimento e desconforto causado ao empregado e ainda atribuem a sua origem
aos desequilíbrios na disputa do poder e a relações hierárquicas assimétricas.
Reforçaram a constatação da existência de casos de assédio moral no Sistema
Cooperativo Financeiro X mencionando situações vividas de retenção de informações
importantes para o trabalho e de espalhamento de boatos contra colegas.
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Em um dos casos relatados, o conhecimento do assédio moral se deu de maneira
informal, por meio de comunicação baseada na relação de confiança com pares,
subordinados e colegas de outras cooperativas. Quanto ao conhecimento de atos de
assédio em outras cooperativas, a quantidade de casos com frequência “de vez em
quando” e “várias vezes por mês” é maior que aqueles que sinalizam não terem
conhecimento de algum ato negativo. Esse cenário é um pouco diferente do
desenhado para atos na cooperativa dos próprios respondentes. Isso pode ser um
indicativo de que os dirigentes se sentem mais à vontade para falar sobre o assunto,
quando não envolve seu ambiente de trabalho.

Na visão dos dirigentes, o principal impacto da existência de assédio moral nas
cooperativas é o comprometimento da produtividade dos empregados e o
consequente impacto nos resultados. O risco de imagem e o risco legal, identificados
como dois dos principais efeitos maléficos das práticas de assédio no ambiente de
trabalho, também são assuntos preocupantes na percepção dos entrevistados.

Foi confirmada a incompatibilidade dos princípios e valores cooperativistas em relação
aos atos caracterizadores do assédio moral. Os valores humanitários são tidos como
um fator de diferenciação do cooperativismo e, dessa forma, agressões verbais,
ridicularização, humilhação e sarcasmos são contraditórios a esses valores. Foi
defendido que a prática integral dos princípios e valores cooperativistas por si só já
seria um fator de prevenção e combate ao assédio moral.

O segundo objetivo específico foi identificar o grau de importância atribuída pelos
dirigentes das cooperativas financeiras do Sistema Cooperativo Financeiro X aos
controles de prevenção e combate ao assédio moral. Para isso, foi construído, a partir
dos estudos a respeito da prevenção e combate ao assédio moral e dos componentes
do COSO, um rol de controles internos que compôs o questionário aplicado aos
dirigentes. Os respondentes opinaram, em uma escala de cinco pontos, se os
controles eram 1 - sem importância a 5 – muito importante.

Os resultados evidenciaram que os dirigentes consideraram todos os controles
sugeridos como bastante importantes. Destacaram como mais importantes os
controles afetos ao componente informação e comunicação. Esses controles são
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capazes de garantir a qualidade das informações internas e externas para a tomada
de decisão pela alta administração. São desenhados para assegurar a transmissão
fluida das comunicações dentro da organização. São controles acompanhados
diretamente pela alta gestão, o que pode explicar o grau de importância dado pelos
dirigentes pesquisados. Tiveram grau muito importante os controles relativos à
existência de relatórios para a direção sobre problemas, denúncias, suspeitas e
indícios de violência no trabalho e a adequada comunicação da política de prevenção
ao assédio moral a todos os empregados.

Outros controles indicados como muito importantes foram a existência de normas,
prevendo a violação de regras e dos valores organizacionais, as sanções envolvidas
e as campanhas educativas que enfatizassem o trabalho respeitoso por meio da
cooperação e igualdade de direitos. Esses controles fazem parte do componente
ambiente de controle. Trata-se de um componente basilar da ética, da governança e
da responsabilidade de supervisão pela alta administração. Sua valorização pelos
dirigentes pode ser explicada também pela proximidade dos princípios e valores
cooperativistas.

Entre os controles do componente atividades de controle foi destacada a importância
da implantação de um código de ética. Esse controle tem proeminente papel no auxílio
do cumprimento de diretrizes definidas pela administração e tem seu destaque
explicado pela existência de um código de ética já ser um requerimento regulamentar
para a atividade das cooperativas financeiras.

O conjunto de controles de prevenção ao assédio moral apresentados aos dirigentes
das cooperativas foi considerado muito importante na avaliação geral. Os
componentes do COSO (2013) conceituados como mais importantes - informação e
comunicação, ambiente de controle e atividades de controle - demonstram uma
tendência dos dirigentes pesquisados aos controles que assegurem a qualidade das
informações, garantam o compromisso com a integridade e os valores éticos e
reforcem a responsabilidade de supervisão e de políticas e procedimentos formais.
De alguma forma, esse resultado reflete o ambiente muito regulado e com
responsabilidades importantes de supervisão por parte da alta administração e ainda
a latência dos valores cooperativistas, lastreados em valores éticos e de boa conduta.
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Sobre o estágio de implementação dos controles de prevenção e combate ao assédio
moral, as percepções dos dirigentes foram obtidas por meio do questionário que
indicava o estágio entre 1– controle inexistente; 2– controle insuficiente; 3– controle
informal; 4– controle estruturado; e 5– controle implementado. Os resultados foram
analisados a partir da média das avaliações por controle e considerando-se também
o percentual de indicações por controle para cada estágio. As entrevistas trouxeram
ainda as percepções sobre o ambiente regulatório das cooperativas a respeito da
prevenção ao assédio moral, como devem ser tratados eventuais casos, e quais
controles foram considerados implementados.

Os controles de prevenção e combate ao assédio moral, nas cooperativas da amostra,
são inexistentes ou informais. Os controles política de prevenção ao assédio,
procedimentos para tratamento de denúncias e comitê de ética, itens do componente
atividades de controle, tiveram a indicação de mais de 70% dos respondentes como
inexistentes ou informais. O conjunto de controles dos componentes informação e
comunicação e ambiente de controle, esses dois considerados como mais importantes
pelos dirigentes, tiveram a indicação de mais de 65% dos respondentes como
inexistentes ou informais.

O controle indicado com a mais baixa média de estágio de implementação foi o de
monitoramento da efetividade da política de prevenção ao assédio moral por meio de
auditorias específicas. Esse controle, se implementado, teria a função de avaliação
do estágio de implementação de outros controles preventivos e de diagnóstico para a
administração.

Observa-se que pouco mais de 1/3 das cooperativas que compuseram a amostra é
de pequeno porte, o que encontra eco em relação ao sistema. Por serem de pequeno
porte, há mais proximidade com empregados e clientes e menos necessidade de
controles formais. Por outro lado, são entidades reguladas pelo BCB. Entretanto,
mesmo sofrendo essa influência de formalização, podem-se considerar frágeis, em
termos de controles de prevenção e combate assédio moral.

Um dos fatores que podem explicar, entre vários outros, o estágio incipiente de
implementação dos controles de prevenção ao assédio moral nas cooperativas
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financeiras é a inexistência de regulamentações específicas a respeito do tema, que
fosse definida pelo regulador do segmento - o BCB. Os dirigentes não veem o tema
assédio moral abordado de maneira específica pelas regulamentações do BCB, mas
entendem que alguns aspectos o tangenciam, como, por exemplo, a Circular BCB
3.467/2009, que requer a existência de código de ética para as entidades reguladas
pelo Banco Central do Brasil.

Conversas, advertências, pagamento de multas, contratação de coaching e até a
demissão foram as formas de tratamento identificadas pela pesquisa para os casos
de assédio moral. Entretanto, percebeu-se a dificuldade de os dirigentes responderem
a respeito de como devem ser tratadas as eventuais ocorrências de assédio moral
nas cooperativas, inclusive nas situações em que o entrevistado citou o conhecimento
de casos reais de assédio. As explicações para isso foram encontradas na própria
pesquisa, como a indicação de que embora já existissem casos de assédio moral no
Sistema Cooperativo X, na percepção massiva dos dirigentes os atos negativos ainda
não caracterizavam assédio moral.

O tema assédio moral, na percepção dos dirigentes respondentes, não pareceu ser
ainda um aspecto preocupante e que afetasse significativamente os negócios. É tanto
que o segundo controle menos importante mencionado pelos dirigentes foi o de
inclusão do assunto prevenção ao assédio moral no planejamento estratégico das
cooperativas. Por outro lado, o resultado deste estudo apurou que existem casos de
assédio moral no Sistema Cooperativo X, reportados pelos seus próprios dirigentes;
identificou, ainda, que não há adequada preparação em termos de controles e ações
de tratamento das situações de assédio.

Nesse sentido, a pesquisa contribuiu para despertar a atenção dos dirigentes de
cooperativas para um tema problemático, crescente no segmento financeiro, e que se
apresenta incipiente na sua prevenção e combate nas cooperativas pesquisadas. Este
estudo explorou um tema pouco pesquisado em um segmento de negócios que cresce
em ritmo acelerado, emprega cada dia mais trabalhadores e atua num nicho de
mercado mais competitivo a cada dia. Contribui ainda por propor um conjunto de
controles preventivos ao assédio moral, baseado em estudos sobre a prevenção e
combate ao assédio moral e em um framework de controles internos utilizado em
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escala mundial e considerado importante nesta pesquisa. Além disso, os resultados
também podem municiar outras cooperativas que possam ter detectado problemas de
atos negativos no ambiente de trabalho. Assim, concluiu-se que a pesquisa atingiu o
objetivo de identificar a importância e o estágio de implementação de controles
internos de prevenção e combate ao assédio moral, na percepção de dirigentes do
Sistema Cooperativo Financeiro X.

Importante destacar que este estudo, embora não permita uma generalização das
constatações, nem mesmo para o Sistema Cooperativa Financeiro X, pelos motivos
já expostos, permite a generalização teórica e o despertar reflexivo para a
necessidade e a importância da análise conjunta dos temas assédio moral e controles
internos.

A reduzida quantidade de respondentes não possibilitou a utilização da matriz de
importância-desempenho de Slack para análise dos resultados da pesquisa. Assim,
sugerem-se novos estudos com amostra mais representativa de respondentes, de
forma que seja possível a visualização da situação individual das cooperativas quanto
à importância e o estágio de implementação dos controles preventivos ao assédio
moral.

Pesquisas em que o conjunto de controles propostos no questionário desta
dissertação fossem testados como parte de um programa de auditoria voltada para a
avaliação de controles de prevenção ao assédio moral poderiam validar o questionário
como uma ferramenta para trabalho de monitoramento específicos e diagnósticos
sobre controles internos de prevenção e combate ao assédio moral. Recomenda-se
ainda, em um plano de amostragem maior, a realização dessa mesma pesquisa
envolvendo diferentes stakeholders como conselheiros de administração e
empregados, de forma que se possa analisar as diversas visões, quanto à importância
e implementação de controles de prevenção e combate ao assédio moral.
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Apêndices
Apêndice A - Aderência do projeto à linha de pesquisa
Núcleo de Estudo sobre Organizações e Gestão de Pessoas
Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações
Coordenação: Vera L. Cançado
Projeto de pesquisa: Desafios em Gestão de Pessoas
Descrição: Esta pesquisa visa identificar e analisar os desafios enfrentados pelas
empresas brasileiras na gestão de pessoas frente à aceleração da globalização. Para
tal, abordam-se os diversos temas de gestão de pessoas sob diferentes perspectivas
teóricas. Com foco na perspectiva da objetividade (paradigma positivistas ou
funcionalista), pesquisa-se a gestão de pessoas (ou de recursos humanos - GRH),
como:
a) função empresarial, com temas ligados a: a) funções operacionais, como
recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento; avaliação de
desempenho; recompensas, etc.; b) gestão estratégica de pessoas; c) temas
mais recentes, como competências, capital humano, etc.;
b) função gerencial, com temas relacionados a: motivação, liderança,
comunicação, qualidade de vida, mudança organizacional, etc.
Na perspectiva do paradigma interpretativista e fenomenológico, abordam-se temas
como a subjetividade no trabalho, identidade, sofrimento e prazer no trabalho, poder
nas organizações. O tema mudança organizacional é destacado a partir de discussões
sobre a racionalidade/irracionalidade, complexidade e paradoxos do processo de
transformação nas organizações. Para o desenvolvimento da pesquisa empírica,
serão realizados diversos estudos de caso e surveys fruto de dissertações de
mestrado. Como metodologia, adota-se a triangulação de dados quantitativos e
qualitativos, bem como a de dados secundários e primários. Os resultados esperados
são: desenvolvimento de modelos de diagnóstico, modelos de gestão de pessoas;
metodologias para intervenção para mudança organizacional”. Recuperado de:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700163H6.
Integrantes: Vera Lúcia Cançado Lima - Coordenador / Domingos Antônio Giroletti Integrante / Betânia Tanure - Integrante / Eliana Mara Gonçalves Mota - Integrante /
Ângela Maria Rodrigues Ferreira - Integrante / Luciene Silva Duarte - Integrante /
Jacqueline Teixeira de Almeida Máximo - Integrante / Selmara Raquel Gomes Sales Integrante / Teresa Monica Costa Santos - Integrante / Evandro da Paixão de Souza
- Integrante / Marcos Miranda Souza - Integrante / Neuza Maria Dias Chaves Integrante / Carmelita Angélica Guimarães - Integrante / Marcilene Martins da Silva
Gonçalves - Integrante / Eduardo Toledo Martins - Integrante / Karen Santos Baptista
- Integrante / Elizângela de Jesus Oliveira - Integrante / João de Avelar Andrade Integrante / Richard Badham - Integrante / Reginaldo de Jesus Carvalho Lima Integrante / Fernanda Rocha Lopes Ferreira - Integrante / Juliana Ramos Trindade
Rosa - Integrante / Valéria Maria da Silva Souza - Integrante / Wagner Luiz Domingos
- Integrante / Andréa Ruas de Oliveira - Integrante / Kelly Vaneska Muniz Sena Integrante / Rômulo Nunes Ribeiro Júnior - Integrante / Vivian Cristina Silva Integrante / Cleani Paraiso Marques - Integrante.
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu, __________________________________________, aceito livremente participar
como entrevistado da pesquisa “Prevenção e combate ao assédio moral: importância
e estágio de implementação de controles em um Sistema Cooperativo Financeiro”.
Esta pesquisa visa à elaboração do trabalho de conclusão do curso de Mestrado
Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo, do mestrando Vinícius
Gasparino Rezende de Souza, sob a orientação da Profa. Dra. Vera L. Cançado, tendo
como objetivo “identificar a importância e o estágio de implementação de controles
internos de prevenção e combate ao assédio moral, na percepção de dirigentes do
Sistema Cooperativo Financeiro X”. Estou ciente de que as entrevistas poderão ser
gravadas, se autorizado, e sem a identificação do entrevistado, sendo analisadas de
forma agregada, garantindo sua confidencialidade, privacidade e anonimato, não
correndo riscos de que minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim.
Estou ciente, também, de que posso recusar a participar ou retirar-me em qualquer
fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma punição. Estou ainda ciente de que
se tiver qualquer reclamação posso procurar a Fundação Pedro Leopoldo. Fui
devidamente orientado(a) sobre a finalidade e objetivo do estudo e informado(a) sobre
a utilização dos dados exclusivamente para fins acadêmicos e científicos. Após
convenientemente esclarecido(a) pela pesquisadora e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar desta pesquisa.

Brasília, XX de outubro de 2017

Assinatura do Entrevistado

Assinatura do Pesquisador

Mestrando: Vinícius Gasparino Rezende de Souza - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
vrezende2013@gmail.com; Telefone: (61) 98407-xxxx.
Orientadora: Profa. Dra. Vera L. Cançado - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
(vera.cancado@fpl.edu.br).
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Apêndice D - Questionário
SEÇÃO I: IDENTIFICAÇÃO E FREQUÊNCIA DE ATOS NEGATIVOS
OBS: Os comportamentos listados abaixo são considerados exemplos de atos negativos no local de
trabalho. Pense no seu trabalho nos últimos seis meses. Marque com um "X" a frequência
com que você vivenciou ou tomou conhecimento dos seguintes atos negativos na
cooperativa em que trabalha, nesses ÚLTIMOS SEIS MESES.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA
Nunca Às vezes Mensal Semanal Diário
1

Retenção de informações que possam afetar
o desempenho do empregado

2

Ridicularização ou humilhação de
empregados em razão do seu trabalho

3

Alguém obrigado a realizar trabalho abaixo
do seu nível de competência

4

Retirada ou substituição de tarefas por
tarefas desagradáveis ou mais simples

5

Boatos e rumores espalhados sobre
determinado empregado

6

Empregado ignorado, excluído ou colocado
na "geladeira"

7

8

9

10

Comentários ofensivos a respeito de um
empregado, das suas atitudes ou sua vida
privada
Gritos ou agressividade gratuita com algum
empregado
Comportamentos intimidativos, tais como
apontar o dedo, invasão do espaço pessoal,
empurrões
Sinais ou dicas para o empregado de que ele
deve pedir demissão ou largar o emprego
(transferir-se)

11

Lembranças constantes de erros ou omissões
de determinado empregado

12

Desprezo ou recepção hostil na tentativa de
aproximação de um empregado

13

Críticas persistentes ao trabalho e esforço do
empregado

14

Opiniões e pontos de vista ignorados de
determinado empregado

15

Aplicação de "pegadinhas" em pessoas pouco
íntimas
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Nunca Às vezes Mensal Semanal Diário
16

Solicitação de tarefas despropositadas ou
com um prazo impossível de serem
realizadas

17

Alegações negativas contra determinado
empregado

18

Supervisão excessiva do trabalho de
determinado empregado

19

Pressão para que não haja reclamação de
direitos por determinado empregado

20

Submissão a sarcasmos ou brincadeiras
excessivas

21

Exposição a carga de trabalho excessiva

22

Ameaça de violência ou abuso físico ou alvo
de violência real

23

Pressão por produção a qualquer custo, seja
por meio de torturas físicas ou psicológicas

24

"Motivação" do trabalho pelo medo, pela
ameaça ou pelo constrangimento

SEÇÃO II: CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS DE ASSÉDIO
MORAL
OBS: Nesta pesquisa ASSÉDIO MORAL deve ser entendido como "uma conduta abusiva,
intencional, frequente e repetida, que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir,
humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente um indivíduo ou um
grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em
risco a sua integridade pessoal e profissional" (Freitas et al, 2008).
25 É de seu conhecimento a ocorrência de atos de assédio moral na cooperativa?
NÃO
SIM, MUITO RARAMENTE
SIM, DE VEZ EM QUANDO
SIM, VÁRIAS VEZES POR MÊS
SIM, VÁRIAS VEZES POR SEMANA
SIM, DIARIAMENTE
26 É de seu conhecimento a ocorrência de atos de assédio moral em outras cooperativas?
NÃO
SIM, MUITO RARAMENTE
SIM, DE VEZ EM QUANDO
SIM, VÁRIAS VEZES POR MÊS
SIM, VÁRIAS VEZES POR SEMANA
SIM, DIARIAMENTE
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SEÇÃO III: IMPORTÂNCIA DOS CONTROLES INTERNOS DE PREVENÇÃO AO
ASSÉDIO MORAL
Níveis de avaliação
1

5

1 Este controle é sem importância
2 Este controle é pouco importante
3 Este controle é indiferente
4 Este controle é bastante importante
5 Este controle é muito importante
PERGUNTA:

Em sua opinião, qual a importância de cada controle interno listado
a seguir, na prevenção do assédio moral?
OBS: leve em consideração o que é importante para a cooperativa e NÃO O QUE
EXISTE OU SE É OU NÃO PRATICADO
1

27 Campanhas educativas que enfatizem o
trabalho digno e o respeito ao outro, por
meio da cooperação e igualdade de direitos e
oportunidades.
28 Normas objetivas quanto à violação de regras
e dos valores organizacionais e as sanções
envolvidas
29 Workshops frequentes com as equipes ou
com toda a organização para discussão a
respeito do assédio moral
30 Palestras e treinamentos que abordem as
formas de prevenção ao assédio moral
31 Existência da programação de treinamentos
voltados para a promoção de relações de
trabalho éticas e do bem-estar no trabalho
32 Campanhas institucionais que comuniquem
os riscos incorridos pela organização e
trabalhadores e os efeitos na saúde
resultantes do assédio moral
33 Redução de riscos de casos de assédio moral
com ações relacionadas ao clima
organizacional, à cultura organizacional e às
práticas de liderança

2

3

4

5
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1
34 Plano estratégico com objetivos claros e que
contemple a prevenção ao assédio moral
como risco a ser tratado
35 Política de prevenção ao assédio moral com
caráter informativo, administrativo,
psicológico e jurídico
36 Definição de procedimentos padronizados
para tratamento de denúncias

37 Comitê de ética que trate as denúncias e os
casos identificados de assédio moral
38 Canais de denúncia de atos violentos no
trabalho
39 Comunicação transparente e objetiva da
política de prevenção ao assédio moral a
todos empregados
40 Informação à alta administração de
indicadores relacionados à gestão de pessoas
(absenteísmo, licença médica, acidentes de
trabalho, afastamentos, etc)
41 Relatórios para a alta direção sobre
problemas, denúncias, suspeitas e indícios
de qualquer tipo de violência no trabalho

42 Auditorias com o objetivo de monitoramento
da efetividade da política de prevenção ao
assédio moral
43 Revisão periódica de aspectos como
estrutura hierárquica, critérios de
estabelecimento de metas, desenho de
cargos, carga de trabalho e horário de
trabalho
44 Avaliações periódicas quanto a autonomia no
trabalho, redução do trabalho repetitivo,
reconhecimento no trabalho, padrão de
comunicação e dimensionamento de equipes

2

3

4

5
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SEÇÃO IV: ESTÀGIO DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DE
PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL
Níveis de avaliação
1

5

1 Controle inexistente
2 Controle insuficiente
3 Controle informal
4 Controle estruturado
5 Controle implementado
PERGUNTA:

Responder as questões abaixo considerando o estágio de implementação do
respectivo controle na cooperativa. Considere a escala de 1 a 5 sendo 1 o
CONTROLE NÃO EXISTE NA COOPERATIVA e 5 para CONTROLE ESTÁ IMPLEMENTADO
1
2
3
4
5
45 Campanhas educativas que enfatizem o
trabalho digno e o respeito ao outro, por
meio da cooperação e igualdade de direitos e
oportunidades.
46 Normas objetivas quanto à violação de regras
e dos valores organizacionais e as sanções
envolvidas
47 Workshops frequentes com as equipes ou
com toda a organização para discussão a
respeito do assédio moral
48 Palestras e treinamentos que abordem as
formas de prevenção ao assédio moral
49 Existência da programação de treinamentos
voltados para a promoção de relações de
trabalho éticas e do bem-estar no trabalho
50 Campanhas institucionais que comuniquem
os riscos incorridos pela organização e
trabalhadores e os efeitos na saúde
resultantes do assédio moral
51 Redução de riscos de casos de assédio moral
com ações relacionadas ao clima
organizacional, à cultura organizacional e às
práticas de liderança
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1
52 Plano estratégico com objetivos claros e que
contemple a prevenção ao assédio moral
como risco a ser tratado
53 Política de prevenção ao assédio moral com
caráter informativo, administrativo,
psicológico e jurídico
54 Definição de procedimentos padronizados
para tratamento de denúncias

55 Comitê de ética que trate as denúncias e os
casos identificados de assédio moral

56 Canais de denúncia de atos violentos no
trabalho
57 Comunicação transparente e objetiva da
política de prevenção ao assédio moral a
todos empregados
58 Informação à alta administração de
indicadores relacionados à gestão de pessoas
(absenteísmo, licença médica, acidentes de
trabalho, afastamentos, etc)
59 Relatórios para a alta direção sobre
problemas, denúncias, suspeitas e indícios
de qualquer tipo de violência no trabalho

60 Auditorias com o objetivo de monitoramento
da efetividade da política de prevenção ao
assédio moral
61 Revisão periódica de aspectos como
estrutura hierárquica, critérios de
estabelecimento de metas, desenho de
cargos, carga de trabalho e horário de
trabalho
62 Avaliações periódicas quanto a autonomia no
trabalho, redução do trabalho repetitivo,
reconhecimento no trabalho, padrão de
comunicação e dimensionamento de equipes

2

3

4

5
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SEÇÃO V: PERFIL DO PESQUISADO
63 Faixa etária:
Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
De 51 a 60 anos
Acima de 60 nos
64 Sexo:
Feminino
65 Formação acadêmica
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior
Especialização/MBA
Mestrado
Doutorado
66 Diretoria pela qual é responsável
Diretoria administrativa/financeira
Diretoria de negócios/comercial
Diretoria de controles/riscos
Outras
67 Tempo de cooperativa
Até 11 meses
De 1 a 5 anos
De 5,1 a 10 anos
De 10,1 a 15 anos
De 15,1 a 20 anos
Acima de 20 anos
68 Tempo de trabalho no cargo
Até 11 meses
De 1 a 5 anos
De 5,1 a 10 anos
De 10,1 a 15 anos
De 15,1 a 20 anos
Acima de 20 anos

Masculino
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SEÇÃO VI: PERFIL DA COOPERATIVA
69 Número de associados ou cooperativas filiadas, se Central
Até 5000
De 5001 a 10000
De 10001 a 15000
De 15001 a 20000
Acima de 20000
70 Número de empregados
Até 50
De 51 a 100
De 101 a 150
De 151 a 200
Acima de 200
71 Tipo de cooperativa
Plena
Clássica
Capital Empréstimo
Central
72 Central a que pertence (se central favor indicar a Central)
Santa Catarina/Rio Grande do Sul
Paraná
SP1
SP2
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Espírito Santo
Mato Grosso/Mato Grosso do Sul
Minas1
Minas2
Goiás1
Goiás2
Distrito Federal
Nordeste
Norte
Bahia
73 Qual o nome da cooperativa em que trabalha?
________________________________________
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Apêndice E – Roteiro de entrevista
Data: ___ / ___ / ____
Hora: ___ : ____
Local: ______________
1 – O que você entende por assédio moral?
2 – Quais atos na rotina de trabalho dos empregados você pode citar como
caracterizadores do assédio moral no ambiente de trabalho?
3 - Em sua opinião, quais os impactos na cooperativa decorrentes de eventuais casos
de assédio moral?
4 – Considerando os princípios e valores cooperativistas, como você avalia a possível
existência de assédio moral em cooperativas de crédito?
5 – Em sua opinião, quais são os controles internos importantes na prevenção e
combate ao assédio moral nas cooperativas?
6 – Em relação aos controles internos indicados importantes, como estes contribuiriam
para a prevenção e combate ao assédio moral?
7 – Na sua avaliação, considerando as regulações do Bacen, como está o ambiente
regulatório das cooperativas financeiras em relação aos controles capazes de prevenir
o assédio moral?
8 – Como devem ser tratados os eventuais casos de assédio moral identificados nas
cooperativas?
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO – após a aplicação, de acordo com as respostas
poderão ser exploradas questões como:

9 - Como chegou ao seu conhecimento a existência de atos de assédio moral na
cooperativa?
10 - Como chegou ao seu conhecimento a existência de atos de assédio moral em
outras cooperativas?
11 – Considerando os controles internos avaliados importantes no questionário, quais
deles você considera estar funcionando efetivamente na cooperativa?

