
Assédio moral, o grande vilão 
por Cybelle Young 
  
Constrangimento, ofensa à dignidade, discriminação racial e sexual, tortura psicológica, 
ameaça de perda de emprego. Os termos se misturam, as causas são objetos de estudo de 
psicanalistas e sociólogos, mas os resultados, cada vez mais, tornam-se matéria-prima para 
processos trabalhistas. Trata-se do assédio moral, uma prática de violência psicológica que 
vem ganhando mais espaço na mídia e, espera-se, que perca de vez o território dentro das 
empresas.  
 
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a violência moral no mundo 
corporativo, também conhecida como mobbing, é um fenômeno internacional, que independe 
do grau de desenvolvimento do país. Em uma pesquisa realizada sobre distúrbios da saúde 
mental relacionados ao ambiente de trabalho, sobressaíram-se países como Alemanha, EUA, 
Finlândia, Polônia e Reino Unido. Mas o Brasil também figura entre as nações que atormentam 
seus trabalhadores. 
 
E não apenas estes padecem das conseqüências negativas sobre sua saúde física, como 
depressão e e altos níveis de estresse. As próprias empresas também sofrem com esse tipo de 
assédio por meio de prejuízos financeiros originados de processos trabalhistas, queda de 
produtividade, clima de insegurança e pela criação de uma imagem negativa no mercado.  
 
Luiz Felipe Tenório da Veiga, advogado trabalhista do escritório Barbosa, Müsnich e Aragão, diz 
que a sociedade tem dado mais atenção aos casos de assédio moral, obrigando as empresas a 
mudarem suas posturas. Ele explica que, depois de julgados, os processos se tornam públicos 
e podem ser consultados por qualquer pessoa, como, por exemplo, na página do Tribunal 
Superior do Trabalho (www.tst.gov.br) ou em sites como www.assediomoral.org. Sinal de que 
a sujeira não pode mais ser varrida para debaixo do tapete com a mesma facilidade de 
décadas atrás.  
  
Para Horácio Lafer Piva, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) e atual conselheiro do grupo Klabin, o tema reforça a necessidade de uma gestão de 
pessoas eficiente. "Defendo a avaliação 360º. Acho que o pessoal de RH tem uma certa 
preguiça quanto a essa metodologia. Claro que dá mais trabalho, porque envolve um feedback 
não só dos superiores, mas também dos subordinados, dos pares, dos clientes e até dos 
fornecedores.  
 
Mas, por isso mesmo é que a avaliação é mais completa, mais próxima da realidade", diz. 
"Para mim, assédio moral é qualquer tipo de desrespeito que se possa ter em relação a alguém 
que trabalha com você". E Piva abre as fronteiras da discussão: "Acho que não se pode mais 
olhar essa questão de forma reducionista, observando-se apenas algumas atitudes específicas. 
Além de tudo, trata-se de um desvio ético causado, cada vez mais, por uma sociedade 
extraordinariamente competitiva. E é um problema que vai se estender, a não ser que se 
criem climas melhores, com muita transparência, dentro das empresas. E não vejo isso 
acontecer de verdade. A transparência ainda está muito mais no discurso do que na gestão 
propriamente dita. E mais: falta felicidade dentro das organizações". 
 
Piva afirma que o modelo Henry Ford de gestão tem cada vez menos espaço no mercado. O 
discurso do 'pode ser de qualquer cor, desde que seja preto' realmente não faz mais sucesso. 
Hoje, em qualquer palestra de empreendedorismo e liderança organizacional, as palavras que 
mais causam frisson nas platéias são: conduta ética, mente ligada ao coração, gestão mais 
humanizada. "Mas de nada adianta ter aquelas placas de missão e valores nas paredes - e 
todas são parecidas - se as pessoas continuam pensando mais no que vão ter de abrir mão do 
que no que podem ganhar se ajudarem umas às outras", afirma. 
 
James Hunter que o diga. O autor do livro O Monge e o Executivo e defensor da chamada 
liderança servidora (veja mais na página 16), ele explica que liderar é diferente de 
simplesmente gerenciar. "Liderar tem a ver com influenciar pessoas. E, para isso, é preciso 
haver transparência e humildade nas relações".  



Hunter diz que, nos EUA, algumas das maiores empresas estão perdendo grande talentos. 
Segundo ele, cerca de 2/3 dos jovens executivos norte-americanos não se demitem da 
empresa, mas, sim, de seus chefes. E o que isso quer dizer? "Que o modelo de liderança 'do 
pescoço para baixo' estabelecido por Henry Ford, no começo do século 20, funcionou naquela 
época porque não havia concorrência. Mas, hoje, o mundo mudou".  
 
O mundo pode ter mudado bastante - sabemos, claro, que a transformação é constante -, mas 
alguns indícios do passado ainda vigoram na administração de algumas organizações. "Em 
uma empresa, na Bahia, os vendedores que não alcançassem as cotas no fim do mês eram 
obrigados a usar saias e a passar por uma espécie de corredor polonês, sob uma chuva de 
xingamentos'", exemplifica Veiga. As ofensas à dignidade dos trabalhadores não paravam por 
aí. Se o desempenho continuasse insatisfatório, os mesmos vendedores eram obrigados a 
segurar um pênis de borracha. E o gerente de vendas chegou ao ponto de oferecer uma 
funcionária como "prêmio" aos representantes que atingissem as metas. Segundo a 
Procuradoria Regional do Trabalho, quando ela reclamou, foi queimada com um isqueiro. 
Resultado do processo: uma indenização de 10 milhões de reais. 
 
Em outro exemplo, num banco no Rio de Janeiro, um funcionário com 20 anos de casa, ao ser 
promovido a superintendente regional, passou a ser alvo de perseguição por parte de seu 
chefe. De acordo com os autos do processo, no dia seguinte à sua posse no novo cargo, o 
executivo teve todo o seu mobiliário trocado por um de qualidade inferior. Além disso, seus 
relatórios passaram a ser ignorados e ele a ser tratado com indiferença nas reuniões de 
diretoria. Por fim, o superior o demitiu, mas disse a todos que o funcionário é que havia pedido 
a dispensa. O resultado disso foi uma indenização de 2 milhões de reais. 
 
Mas as possibilidades de assédio moral não se restrigem apenas às pessoas que já estão na 
empresa. Em alguns casos, há quem passe por situações constrangedoras no processo de 
recrutamento e seleção ou em programas de trainees. Foi o caso de Camila, que pediu para 
não ter seu sobrenome divulgado, e que atualmente trabalha em uma grande indústria 
química. Ela participou de um dos processos de trainee da Ambev e conta que presenciou uma 
situação vexaminosa: um grupo de candidatos fazia uma apresentação aos selecionadores, 
quando foi surpreendido por uma saraivada de tomates. Embora não fossem de verdade, mas 
de tecido, o fato marcou negativamente a jovem. "O que importa é a representatividade do 
ato. É como se os candidatos a trainees tivessem sido vaiados já na primeira tentativa de 
ingressar no mercado de trabalho", diz. 
 
O gerente de comunicação corporativa da Ambev, Alexandre Loures, afirma desconhecer o 
fato. "São cerca de 18 mil funcionários no Brasil, além das milhares de pessoas que sonham 
em trabalhar aqui. Acabamos de fazer uma pesquisa de clima organizacional e o resultado foi 
bastante positivo: 82% dizem que estão absolutamente felizes, principalmente pela 
transparência e pelas possibilidades de crescimento", ressalta Loures. "Há empresas que se 
destacam no mercado por terem uma boa imagem e um trabalho socialmente correto, 
enquanto mantêm boa parte de seus funcionários na informalidade. A Ambev tem todos os 
profissionais formalmente contratados, com carteira assinada e um excelente pacote de 
benefícios, que inclui até bônus por desempenho e planos de previdência privada. Também há 
programas de qualidade de vida. Mas existe um certo preconceito da mídia e do mercado em 
relação à Ambev: muita gente diz que é terrível trabalhar aqui, que a pressão é forte demais. 
Mas isso não é verdade", defende Loures. 
  
Veiga, do escritório Barbosa, Müsnich e Aragão, explica que nem sempre a alta cúpula de uma 
companhia está ciente do que acontece nas suas ramificações. "Principalmente no caso das 
empresas que possuem filiais espalhadas por todo país. Além da delegação de poder, há a 
questão cultural", destaca o advogado. "Há regiões em que o machismo ainda é muito 
exaltado e as próprias pessoas não encaram algumas atitudes como ofensivas ou 
psicologicamente abusivas". Mas é exatamente por isso, defende ele, que as companhias 
precisam rever suas posturas e as relações internas de trabalho, independentemente da 
localização no mapa do Brasil ou nos rankings das melhores empresas para se trabalhar. "As 
organizações podem e devem se prevenir, pois a sociedade está mais atenta. E as pessoas não 
aceitam mais a chamada lei do silêncio", afirma Veiga.  



 
Exemplo disso aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais: a própria Ambev foi condenada a 
pagar uma indenização no valor de 10 mil reais a um vendedor, pelas constantes humilhações 
que ele sofria, ao não alcançar as metas estabelecidas pela empresa. Segundo informações do 
Tribunal Superior do Trabalho, há fotografias com os vendedores vestidos de prisioneiros, 
usando capacetes com chifres de boi e fazendo flexões de braço. 
 
O advogado Gilberto Costa, responsável pela área trabalhista do escritório Macedo, Costa e 
Avelar, explica que há variações na incidência do assédio moral - e que elas são mais comuns 
do que se imagina. "O assédio vertical mais comum é do chefe em relação ao subordinado; 
mas também há casos em que os subordinados se juntam contra o superior" diz Costa. "Outra 
modalidade é o assédio horizontal, entre colegas de um mesmo nível hierárquico. Aqui 
também há disputa de poder". 
 
Costa revela que é cada vez maior a demanda por programas de prevenção contra essas 
situações de violência psicológica. "Há códigos de ética e de conduta, mas as empresas ainda 
não estruturaram um programa específico contra o assédio moral".  
 
Nesse sentido, os gestores precisam ficar atentos não só ao desempenho das funções, mas ao 
comportamento de seus funcionários dentro da empresa: os hábitos, a relação entre o que 
dizem e o que fazem, as revelações do modo de pensar (se possuem preconceitos, traumas ou 
obsessões) e, claro, as atitudes em relação aos outros - independentemente da posição 
hierárquica. Por exemplo, o jeito de tratar um funcionário da limpeza ou da portaria revela 
muito do caráter de alguém. Respeito não tem hora marcada nem lugar certo para acontecer. 
Deve ser ingrediente de qualquer diálogo, discurso ou relação de trabalho. 
 
No Magazine Luiza, esse item faz parte da gestão, conforme revela Telma Geron, diretora de 
RH da companhia. "Adotamos um posicionamento muito claro contra o assédio moral ou 
qualquer tipo de constrangimento ou discriminação na empresa", afirma. Segundo ela, todas 
as lideranças assumem formalmente o compromisso de seguir os princípios do Código de Ética, 
que prevê a questão do assédio moral, sendo que o descumprimento desse código pode levar 
a uma demissão por justa causa.  
  
Telma conta que cada colaborador é considerado um "guardião da Ética". "E ele tem à sua 
disposição o canal Disque- Denúncia, que é atendido diretamente pela superintendente Luiza 
Helena ou por mim", revela. "Qualquer funcionário que se sinta vítima ou testemunhe práticas 
abusivas pode fazer uma denúncia, que é apurada sem revelar o nome do denunciante." 
 
Além desses mecanismos, Telma explica que o Magazine Luiza aplica a fórmula da 
administração participativa e transparente para os mais de 4 mil funcionários. "Todos os 
colaboradores são também empreendedores. Eles participam do estabelecimento das metas a 
serem atingidas - evitando-se, assim, a pressão isolada por resultados. Cada um sabe o que 
deve fazer para que os objetivos sejam alcançados." E se todos estão no mesmo barco e 
traçaram a mesma rota, as chances de motim são bem pequenas. 

 
Leia mais: 
Assédio ou dano moral? 
 
 
por Cybelle Young 
 
  
              Veiga: processos públicos  
                e sociedade mais atenta  
O advogado Luiz Felipe Tenório da Veiga diz que é preciso diferenciar dano de assédio moral. 
Ele explica que as circunstâncias de ambos são muito parecidas: de um lado, há os chefes 
autoritários e impiedosos. De outro, os funcionários humilhados, constrangidos no exercício de 
suas funções. E o desrespeito reina nessas relações de trabalho. "A diferença é que o assédio 
implica freqüência.  



As situações vexaminosas, de ameaças ou de tortura psicológica acontecem praticamente todo 
dia. Já uma ofensa, acusação ou ameaça esporádica, que não se repete, configura um dano 
moral", conta. 
 
Um exemplo de dano moral individual: em São Paulo, uma ex-secretária de uma fabricante de 
veículos foi ofendida pelo chefe.  
Ela entrou com uma ação e uma testemunha no Tribunal Regional do Trabalho. No entender 
dos juízes, ao chamar a funcionária de 'burra, idiota e incompetente', o superior feriu sua 
dignidade.  
As ofensas causaram à empresa um prejuízo de 42 mil reais. 
 
E há o dano moral coletivo, que pode ser exemplificado pelo caso de uma companhia de 
mineração no Maranhão. Ela foi multada em um milhão de reais por permitir a existência de 
uma 'lista negra' com nomes de trabalhadores indesejados em suas instalações. Segundo o 
Ministério Público do Trabalho, a relação era dividida em "empregados não-programados para 
trabalhar" e "lista NR (não-recomendáveis)". 
 
Já o jornalista Luiz Fernando Klava é um exemplo de assédio moral. "Fui trabalhar como 
redator em uma emissora de TV. No começo, minha chefe parecia normal, mas, passadas as 
primeiras semanas, as neuroses começaram a aparecer. Eu não podia argumentar nada, se 
abrisse a boca ela ameaçava me demitir. E quem ousasse contrariá-la virava o alvo predileto 
das humilhações verbais", relata. "Era uma intimidação psicológica diária, várias vezes ao dia. 
Uma vez, fiquei tão perturbado que deixei passar uma informação no jornal. Levei uma 
advertência por escrito. Quando me recusei a assinar e pedi uma cópia para levar ao meu 
advogado, ela ficou louca. Disse que, na próxima 'vírgula errada', eu seria despedido na hora. 
Não esperei por isso. Passei a procurar outro emprego. Tinha receio de perder minha sanidade 
mental", completa Klava. "Mas um outro funcionário entrou com um processo de assédio moral 
contra a diretora. E eu fiz questão de ser testemunha". 

 
Leia mais: 
 
Freud explica? 
 
 
por Cybelle Young 
 
"A covardia é a mãe da crueldade." A frase, do escritor Michel de Montaigne, é do século 16, 
mas talvez esteja mais atual do que nunca. Assim como tantas outras virtudes e vícios, a 
capacidade para realizar um ato covarde é uma característica própria do ser humano, em 
maior ou menor escala.  
 
Segundo o psicanalista Jorge Forbes, antes vigorava um modelo vertical nas relações pessoais 
e corporativas e, agora, temos uma sociedade horizontalmente organizada, onde a 
participação das pessoas é muito mais valorizada. "Até um tempo atrás, as pessoas eram 
cumpridoras de funções; hoje, são formadoras de parcerias. E mais: a amizade é um fator 
inerente a qualquer empresa. Os funcionários são e precisam ser amigos." 
 
  
         Forbes: recurso covarde para  
          obter prêmios nas empresas  
Forbes define o assédio moral como o uso do constrangimento do outro em uma disputa 
pessoal. "E esse constrangimento é de vários níveis. Pode ser pela posição social, pela 
diferença de cultura, por relevar um defeito físico ou relevar uma vergonha familiar", explica. 
"O ato de diminuir propositadamente a liberdade do outro [em expressar a sua vontade e a 
sua participação], para obter um benefício particular, pode revelar algo mais sério: uma 
espécie de satisfação sádica pessoal, o prazer de se sentir mais inteligente, mais competente, 
mais rápido", afirma Forbes. "É o que Freud chamaria de narcisismo das pequenas diferenças. 
Dentro das empresas, esse recurso covarde pode ser usado para a obtenção de prêmios de 
trabalho ou na conquista de um cargo. 



 
Forbes conta que o que não pode acontecer é as empresas criarem comitês de ética para 
julgar comportamentos de assédio moral que justifiquem o surgimento de uma comissão. "Se 
não, vão criar um verdadeiro inferno, como o que existe nos EUA, uma indústria milionária, 
que os advogados agradecem", alerta. Mas, então, como solucionar essa questão? O 
psicanalista dá a dica: "Manter nas empresas a consciência de que existe a possibilidade do 
assédio, uma discussão constante sobre as variáveis do tema. É preciso nomear tudo, 
divulgar, esclarecer, ver o que cada situação significa para um e para outro - porque a 
subjetividade existe e foi liberada".  
 
No entanto, Forbes alerta que não basta abrir a porta do RH para as reclamações. "Da mesma 
forma como é preciso combater a chamada espiral do silêncio, em que ninguém fala até 
alguém ter a coragem de começar, também deve-se evitar a 'histerização da queixa'". 
 
O psicanalista amplia a discussão sobre o assunto ao comentar que o Brasil de hoje sofre 
assédio moral de todas as formas, porque os cidadãos convivem com a corrupção, a mentira 
etc. Basta, segundo ele, prestar atenção no que acontece ao redor. "Nosso sentimento de 
cidadania, de brasileiro, está pesando sobre nossos ombros. É como se nossa opinião, nosso 
voto, não valessem nada. E todo esse panorama acaba influenciando as relações entre as 
pessoas. Ainda mais dentro das empresas, onde a competitividade é cada vez mais 
exacerbada", diz. 
 
Para ilustrar a perenidade do tema, Forbes cita um trecho de Futuro de uma Ilusão, de Freud: 
"Se, porém, uma cultura não foi além do ponto em que a satisfação de uma parte de seus 
participantes depende da opressão da outra parte, parte essa talvez maior, é compreensível 
que as pessoas assim oprimidas desenvolvam uma intensa hostilidade para com uma cultura, 
cuja existência elas tornam possível pelo seu trabalho, mas de cuja riqueza não possuem mais 
do que uma cota mínima. (...) 
 
Não é preciso dizer que uma civilização que deixa insatisfeito um número tão grande de seus 
participantes e os impulsiona à revolta não tem nem merece a perspectiva de uma existência 
duradoura." Vale ressaltar que esse texto é de 1927. Mais um indício de que as situações de 
assédio moral são provocadas por características inerentes ao ser humano. E que, por isso 
mesmo, requerem atenção redobrada por parte dos gestores de pessoas. 
 
Disponível em: <http://revistasmelhor.uol.com.br>. Acesso em 5 maio 2006. 


