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Este foi o veredicto dado por um juiz na Rússia no mês passado, rejeitando uma ação movida 
por uma mulher de 22 anos que trabalha na área de propaganda. Ela havia alegado que seu 
chefe disse a todas as subalternas que "sinalizassem com os olhos se estivessem querendo 
desesperadamente deitar na mesa da sala de reuniões". Ela não percebeu que ele queria dizer 
literalmente isso e seus olhos podem ter dado uma piscada inadvertida em algum momento; 
quando ela resistiu aos avanços posteriores, o chefe a demitiu. O juiz não discutiu as 
evidências, mas disse à mulher que seu chefe não fez nada depreciador: pelo contrário, ele 
simplesmente estava sendo galante.   
 
Com essa história moderada em mente, considere esta outra de bebedeira e suposto assédio 
sexual que aconteceu a 2.000 km a oeste de São Petersburgo, em Londres. A história começou 
numa noite de julho quando um grupo de advogados da Shearman & Sterling, firma localizada 
na City, saiu para beber umas cervejas, como o pessoal que trabalha na região da City sempre 
faz.   
 
Após alguns copos, o grupo se dividiu e um associado foi para o Windmill, um clube de 
striptease do Soho, levando com ele a estagiária de verão, uma jovem formada pela 
Universidade de Oxford.   
 
Ainda não está claro o que aconteceu dentro do clube, mas, como resultado, a garota registrou 
uma queixa no departamento de recursos humanos da firma, alegando que o associado fez 
observações sugestivas e tentou tocá-la.   
 
A firma analisou o caso, decidiu que o associado havia agido de uma maneira "totalmente 
inadequada" e o demitiu. No entanto, a companhia também deixou claro que, como o 
acontecimento foi privado, ela própria não poderia ser responsabilizada.   
 
Nos últimos dez dias, os advogados da City andam exaltados, colocando seus comentários nos 
sites da Lawyer, Legal Week e Roll On Friday. Quase todos eles estão enojados e furiosos com 
a história. Mesmo assim, sua repulsa e ódio assumem duas formas diferentes. Metade deles 
acha que a história é uma denúncia selvagem de como é a vida na City, e mostra o quanto ela 
ainda é miserável para as advogadas, especialmente as jovens.   
 
A outra metade está furiosa com essa mulher estúpida e com o fato de que num mundo 
assolado pelo "politicamente correto", um advogado perdeu o emprego sem ter feito nada de 
errado. "Espero que ela esteja satisfeita por ter destruído a vida dele", dizia uma mensagem.   
 
A estagiária, dizem eles, é culpada por ter sido ingênua. "Essa garota foi criada em uma 
fazenda Amish ou coisa parecida?", perguntou um advogado.   
 
Qual dos dois lados está certo? Eu acho que nenhum, mas ambos estão errados na mesma 
medida. O homem foi um idiota. Você não precisa ser um advogado para saber que um clube 
de striptease, uma estagiária e uma cantada deselegante têm tudo para se transformar em um 
problema. A estagiária também foi estúpida. Assim que percebeu que estava sendo levada 
para o clube de striptease, ela deveria ter dito: "Obrigado pela noite agradável, mas foi um dia 
cansativo e preciso ir para casa agora."   
 
Esta é por si só uma história de duas pessoas tolas em uma noite sórdida em Londres, e não é 
de grande interesse. O que está fazendo os advogados jogarem pedras uns nos outros, pela 
internet, não é o que aconteceu naquela noite. É mais uma birra com as atitudes uns dos 
outros. "Não acredito nessas mensagens". "Meu Deus! Alguns desses comentários são 
terríveis", bradam os dois lados.   
 
Mesmo assim, antes que alguém conclua que nada mudou realmente nos 15 anos desde que o 
assédio sexual se tornou uma grande questão no ambiente de trabalho, é bom pensar na 
Rússia. Nem mesmo a mais violenta das mensagens teve a escala do chauvinismo do juiz 



russo. Naquele país, até hoje apenas duas mulheres venceram casos de assédio sexual e, 
numa pesquisa, 100% das mulheres alegaram ter sido assediadas em algum momento.   
 
No Ocidente não é assim e se as pessoas ainda discordam sobre os tipos de comportamentos 
que são aceitos e fazem uma discussão aberta sobre isso, trata-se de algo civilizado.   
 
De fato, em minha coluna de conselhos, eu solicito aos leitores respostas para os vários tipos 
de dilemas que surgem no local de trabalho- posso confirmar que não é apenas no assédio 
sexual que os desentendimentos violentos existem. Nunca me deparei com uma única questão 
ética, pragmática, estratégica- em que pessoas supostamente sensíveis não discordam 
totalmente umas das outras, e nada disso parece afetar a vida no ambiente de trabalho na 
maioria das vezes.   
 
Mesmo assim, duas outras coisas ainda me incomodam nessa história. A primeira é a resposta 
da Shearman & Sterling. À primeira vista, ela foi a mais habilidosa: isentou-se habilmente de 
qualquer responsabilidade e ao mesmo tempo demonstrou tolerância zero ao demitir o 
funcionário.   
 
Foi uma decisão esperta; esperta demais, talvez. Se a companhia estava dizendo que não teve 
nada com o incidente, então por quê demitiu o associado? E isso significa que agora é possível 
alguém ser demitido por se comportar feito um idiota fora do horário de serviço? Se for, isso 
não me parece um progresso.   
 
A segunda questão é menos grave, mas mais embaraçosa. Por que cargas d´água um homem 
leva uma mulher para um clube de striptease se está tentando ir para a cama com ela? No 
filme "A Primeira Noite de um Homem", Dustin Hoffman sai com a jovem Elaine. Ele a leva a 
um clube de striptease porque quer que ela termine com ele, para que ele possa continuar 
seduzindo a mãe de Elaine. Quando a jovem vê uma stripper em ação, pergunta: "Você não 
gosta de mim por algum motivo?", e então começa a chorar.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 ago. 2008, Eu & Carreira, p. D14. 


