
Evolução do assédio moral nas empresas brasileiras
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Entre 2008 e 2017, houve um incremento gradual na participação de empresas que receberam denúncias de assédio moral. 
Ao longo dos anos, cerca de 7 em cada 10 empresas receberam relatos de assédio moral via Canais de Denúncia.

Número médio de denúncias recebidas por ano
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Em 2017 houve uma redução expressiva no tempo de resolução dos casos. Entre 2008 e 2017, a média geral era de 62,8 dias. 
Em 2017, o número caiu 33%, totalizando 42,1 dias. A redução no prazo de apuração revela o maior interesse e dedicação por 
parte das empresas ao tema e confiança no Canal de Denuncias como ferramenta fundamental de combate ao problema. 
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A média de denúncias de assédio moral por empresa cresceu 58% ao longo dos anos. Houve aumento considerável na adoção 
do Canal de Denúncias no ambiente empresarial, avanço do empoderamento e protagonismo dos colaboradores, e o 
reconhecimento social sobre a importância do ato de denunciar.

Levantamento da ICTS Outsourcing aponta o assédio moral como a principal situação relatada aos Canais de Denúncia 
das empresas brasileiras nos últimos dez anos. A visibilidade proporcionada pelas denúncias, aliada a maior atenção pelas 
organizações sobre o problema, vem permitindo atuação efetiva de combate ao assédio moral no ambiente de trabalho, 
interrompendo processos que trariam graves consequências sobre as vítimas e evitando a judicialização e exposição de casos 
que acarretariam em prejuízos milionários aos negócios.
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Análise da ICTS Outsourcing baseada em informações obtidas no site JusBrasil mostra que o valor médio de indenização paga em 

processo por dano moral é de R$ 17.423,00. Adicionando-se custos advocatícios de 20%, chega-se a um montante de R$ 20.907,60 por 

processo. Aplicando-se este custo médio por processo sobre o conjunto de denúncias apuradas e confirmadas entre 2008 e 2017 (7.483 

casos), e que tiveram sua judicialização evitada, pode-se estimar uma economia por parte das empresas superior a R$ 156 milhões.

Economia em processos de assédio moral
Distribuição dos processos analisados pela faixa de valor da indenização provida (sem custos advocatícios).
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1: Amostra de 100 processos relacionados a prática de assédio moral no ambiente de trabalho em que as empresas foram condenadas em caráter definitivo - trânsito julgado. Busca realizada em 17/07/2018, no site www.jusbrasil.-
com.br, na seção de jurisprudências, com base nos termos ‘R$ 000,00 INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ASSÉDIO MORAL’, abrangendo todos os tribunais de justiça contemplados na base de dados do site, e 
que resultou em 33.584 processos (sendo 5.455 no último ano). Coletou-se o valor da indenização estabelecida em juízo para os primeiros 100 resultados desta busca.
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