
Especialistas explicam como 
a perseguição no trabalho prejudica o 

desempenho e afeta a saúde do profissional

Assédio moral 
pode ser fatal

por Dojival Filho

Os resultados significativos 
nunca são dignos de elo-
gios, as sugestões acabam 

sendo ignoradas e o mínimo erro 
é repreendido com xingamentos 
ou punições constrangedoras. Pior: 
sem explicação formal, o chefe 

isola o empregado em um setor e 
obriga-o a realizar tarefas incom-
patíveis com seu currículo e capa-
cidade de produção. Como se não 
bastasse, a infraestrutura ofere-
cida pela empresa piora e, mesmo 
privado das condições essenciais 
para produzir de maneira satis-
fatória, permanece no quadro de 

José Roberto Heloani, 
doutor em Psicologia pela PUC-SP e 
co-autor do livro Assédio Moral no Trabalho 

O assédio 
moral 

ocorre quando 
há um conjunto 
de condutas 
abusivas usadas 
para constranger 
uma pessoa”

funcionários, até não suportar o des-
gaste emocional e pedir demissão.

Quem já viveu situação parecida, 
testemunhou exemplos clássicos de 
assédio moral, problema cada vez 
mais comum no mercado de tra-
balho. Apesar dos aspectos subje-
tivos e da abrangência do tema, o 
profissional precisa conhecer seus 

direitos e saber a diferença entre 
esse tipo de agressão e as cobranças 
inerentes às relações trabalhistas. 
“É bom deixar claro que o assédio 
moral não é uma simples situação 
de conflito ou estresse. Ele ocorre 
quando há um conjunto de condu-
tas abusivas, frequentes e inten-
cionais usadas para constranger e 
desqualificar uma pessoa. Na maio-
ria das vezes, o objetivo é colocá-la 
para fora da empresa”, esclarece o 
advogado José Roberto Heloani.

Doutor em Psicologia Social pela 
Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-SP), é co-autor do livro Assédio 
Moral no Trabalho (Editora Cengage), 

em parceria com Margarida Barreto 
e Maria Ester de Freitas. Ao lado de 
Margarida, ele integra a equipe de 
coordenadores do site Assédio Moral 
(www.assediomoral.org), que dis-
põe de farto material informativo e 
denuncia casos registrados em todo 
o País. Criado em 2001, o endereço 
eletrônico é pioneiro e ganhou o 
selo de qualidade Direitos Nota 10, 
prêmio concedido pela Rede de 
Direitos Humanos e Cultura, for-
mada por grupo de ativistas que 
utilizam a Internet como ferra-
menta para a defesa da cidadania. 
Desde a criação, o site recebeu 
1,5 milhão de acessos.

Ilu
st

ra
çã

o:
 M

ar
ce

lo
 B

ar
ro

s

Fonte: BARRETO, M. Uma jornada de 
humilhações. São Paulo: Fapesp; PUC, 2000

Sintomas Mulheres Homens
Crises de choro 100 –
Depressão 60 70
Diminuição da libido 60 15
Aumento da pressão arterial 40 51,6
Tentativa de suicídio – 18,3

Sintomas do assédio 
moral na saúde

Entrevistas com 870 vítimas 
de opressão no ambiente 

profissional (em %)
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A forma 
de assédio 

mais comum 
é a vertical 
descendente, 
quando o chefe 
trata seu 
subordinado 
com desrespeito 
e sem ética”
Margarida Barreto, médica do trabalho e 
mestre em Psicologia pela PUC-SP (foto abaixo)

Tempos de intolerância
Heloani ressalta que o medo do 
desemprego faz com que as víti-
mas adotem postura submissa e 
silenciem diante de ofensas que 
não suportariam em condições 
normais. Os elevados níveis de 
exigência, somados aos desman-
dos cometidos por chefes com per-
sonalidade insegura e ambiciosa, 
são outros fatores agravantes. “A 
humilhação e os maus-tratos no 
trabalho e fora dele sempre exis-
tiram. Mas a competição aumen-
tou e os gestores passaram a ser 
muito pressionados, o que criou 
uma visão exclusivamente prag-
mática. As pessoas pensam que 

Ao ofender repetidamente e 
atingir a dignidade do assediado, 
o agressor tenta persuadir a vítima 
a acreditar que ela realmente é in-
capaz. Obviamente, um trabalha-
dor inseguro, desmotivado e com 
dificuldades para se alimentar 
e dormir corretamente, em vir-
tude da pressão psicológica, não 
terá bom desempenho. “Quando 
isso acontece, é uma oportuni-
dade para quem assedia falar para 
os colegas: ‘Estão vendo, eu não 
disse que esse cara não servia para 
o cargo?”, comenta Heloani.

Formas de agressão
Médica do trabalho, Margarida 

Barreto destaca que existem qua-
tro formas de assédio: vertical 
ascendente, descendente, hori-
zontal e misto. “O mais comum 
é a manifestação vertical des-
cendente, quando o chefe humi-
lha seu subordinado, tratando-o 
com desrespeito, sem ética e com 
mão de ferro”, explica.

Ela explica que a agressão ho-
rizontal ocorre quando profissio-
nais humilham seus companheiros 
de trabalho, reproduzindo o que 
testemunham. No assédio misto, a 
violência é cometida pelos chefes e 
os que ocupam o mesmo patamar 
da vítima. Referência no debate 
sobre o tema no Brasil, Margarida 
deu visibilidade ao sofrimento 
dos assediados em 2000, ao de-
fender na PUC-SP a dissertação 
de mestrado em Psicologia Social 
intitulada “Uma Jornada de Hu-
milhações”. O estudo baseou-se 
em 2.072 entrevistas de homens e 
mulheres que trabalhavam em 97 
empresas industriais paulistas.

Margarida informa que não há 
estatísticas precisas sobre o as-
sédio no País, mas, baseada nas 
informações de que dispõe, acre-

dita que o número de ocorrências 
aumentou nos últimos cinco anos. 
“Os valores encontrados em uma 
pesquisa nacional concluída em 
2005 continuam vigentes. Nesse 
estudo, 10.600 t rabalhadores 
responderam a questionário es-
pecíf ico, por se identif icarem 
com o assédio. Se pegarmos 
as estat íst icas dos núcleos da 
Superintendência do Trabalho, 
assim como as denúncias cres-
centes no Ministério Público do 
Trabalho, constataremos que as 
denúncias vêm crescendo.”

O assédio moral representa 
uma ameaça silenciosa, porém 
concreta, à saúde da vítima, que, 
abalada emocionalmente, pode 
sofrer com crises de choro, palpi-
tações, aumento da pressão arte-
rial, falta de apetite, diminuição 
da libido, síndrome do pânico, 
entre outros males. O assediado 
pode ainda buscar refúgio no uso 
abusivo de álcool e drogas. Há ca-
sos que terminam em suicídio.

“No Brasil, na década de 1980, 
tivemos vários casos de suicídios 

no setor bancário, em plena fase 
de reestruturações e privatiza-
ções. Hoje, eles ocorrem em di-
ferentes categorias e, se formos 
avaliar o que mudou, diríamos 
que os novos métodos de ges-
tão desestruturam o mundo do 
trabalho”, relembra Margarida.

Como buscar ajuda
Não existe lei federal especí-

fica sobre assédio moral, ape-
s a r d e i n i c iat i va s no âmbi to 
da administ ração pública em 
Estados como Rio de Janeiro 
e Mato Grosso e da ex tensa 
lista de projetos que tramitam 
no Congresso. Entretanto, a ví-
tima pode reivindicar seus di-
reitos na Justiça do Trabalho, 
já que essa agressão é julgada 
como modalidade de dano mo-
ral.  De acordo com o artigo 186 
do Código Civil, “aquele que, 
por ação ou omissão voluntá-
ria, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusiva-
mente moral, comete ato ilícito.”

vale a pena pisar no outro porque 
não serão julgadas pela maldade, 
apenas pelos resultados”, afirma. 

As agressões podem ocorrer em 
qualquer categoria, porém as mino-
rias e os funcionários que apresen-
tam perfil questionador são mais 
atingidos. “Por trás de todo processo 
de assédio há um maior grau de in-
tolerância. Por isso, mulheres sofrem 

mais, principalmente as negras. Ho-
mossexuais são mais assediados que 
heterossexuais, assim como pessoas 
obesas e os que demonstram diver-
gências ideológicas”.

O tempo necessário para que 
se configure o assédio gera in-
terpretações distintas. Nos anos 
1980, o psicólogo alemão radi-
cado na Suécia Heinz Leymann, 
que iniciou o estudo de casos na 
Europa, estipulou a duração mí-
nima de seis meses.  Entretanto, 
Heloani contesta esse prazo, já 
que tem conhecimento de ocor-
rências em que o assédio pro-
duziu “estragos indescritíveis” 
em apenas três meses.

Não há valores específicos para a 
condenação por assédio e o mon-
tante pode variar dos milhares de 
reais ao milhão. A indenização é fi-
xada levando-se em consideração a 
proporção do dano e a capacidade 
financeira da empresa. A intenção 
não é tornar o empregado rico, mas 

Não há 
estatísticas 
precisas sobre 
o assédio moral, 
mas é certo 
que o número 
de ocorrências 
aumentou 
nos últimos 
cinco anos
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indenizá-lo por abusos sofridos  
durante o contrato de trabalho. O 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
entende que a prova tem de ser 
ampla e que o empregador tenha 
agido com a intenção de prejudicar 
o trabalhador. É um processo como 
qualquer outro e pode levar até 
cinco anos para o julgamento final.

Para provar o assédio, é impor-
tante anotar minuciosamente as hu-
milhações sofridas (com data, nome 
do agressor, colegas que testemu-
nharam, conteúdo da conversa e o 
que mais julgar necessário). Também 
é recomendável evitar conversas com 
o agressor sem a presença de teste-
munhas ou representante sindical. 

Fo
to

: G
us

ta
vo

 M
ur

ita

“As pessoas pensam que vale a pena pisar 
nos outros porque não serão julgadas pela 

maldade, apenas pelos resultados”, 
ressalta José Roberto Heloani
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“As pessoas pensam que vale a pena pisar 
nos outros porque não serão julgadas pela 

maldade, apenas pelos resultados”, 
ressalta José Roberto Heloani
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A forma 
de assédio 

mais comum 
é a vertical 
descendente, 
quando o chefe 
trata seu 
subordinado 
com desrespeito 
e sem ética”
Margarida Barreto, médica do trabalho e 
mestre em Psicologia pela PUC-SP (foto abaixo)

Tempos de intolerância
Heloani ressalta que o medo do 
desemprego faz com que as víti-
mas adotem postura submissa e 
silenciem diante de ofensas que 
não suportariam em condições 
normais. Os elevados níveis de 
exigência, somados aos desman-
dos cometidos por chefes com per-
sonalidade insegura e ambiciosa, 
são outros fatores agravantes. “A 
humilhação e os maus-tratos no 
trabalho e fora dele sempre exis-
tiram. Mas a competição aumen-
tou e os gestores passaram a ser 
muito pressionados, o que criou 
uma visão exclusivamente prag-
mática. As pessoas pensam que 

Ao ofender repetidamente e 
atingir a dignidade do assediado, 
o agressor tenta persuadir a vítima 
a acreditar que ela realmente é in-
capaz. Obviamente, um trabalha-
dor inseguro, desmotivado e com 
dificuldades para se alimentar 
e dormir corretamente, em vir-
tude da pressão psicológica, não 
terá bom desempenho. “Quando 
isso acontece, é uma oportuni-
dade para quem assedia falar para 
os colegas: ‘Estão vendo, eu não 
disse que esse cara não servia para 
o cargo?”, comenta Heloani.

Formas de agressão
Médica do trabalho, Margarida 

Barreto destaca que existem qua-
tro formas de assédio: vertical 
ascendente, descendente, hori-
zontal e misto. “O mais comum 
é a manifestação vertical des-
cendente, quando o chefe humi-
lha seu subordinado, tratando-o 
com desrespeito, sem ética e com 
mão de ferro”, explica.

Ela explica que a agressão ho-
rizontal ocorre quando profissio-
nais humilham seus companheiros 
de trabalho, reproduzindo o que 
testemunham. No assédio misto, a 
violência é cometida pelos chefes e 
os que ocupam o mesmo patamar 
da vítima. Referência no debate 
sobre o tema no Brasil, Margarida 
deu visibilidade ao sofrimento 
dos assediados em 2000, ao de-
fender na PUC-SP a dissertação 
de mestrado em Psicologia Social 
intitulada “Uma Jornada de Hu-
milhações”. O estudo baseou-se 
em 2.072 entrevistas de homens e 
mulheres que trabalhavam em 97 
empresas industriais paulistas.

Margarida informa que não há 
estatísticas precisas sobre o as-
sédio no País, mas, baseada nas 
informações de que dispõe, acre-

dita que o número de ocorrências 
aumentou nos últimos cinco anos. 
“Os valores encontrados em uma 
pesquisa nacional concluída em 
2005 continuam vigentes. Nesse 
estudo, 10.600 t rabalhadores 
responderam a questionário es-
pecíf ico, por se identif icarem 
com o assédio. Se pegarmos 
as estat íst icas dos núcleos da 
Superintendência do Trabalho, 
assim como as denúncias cres-
centes no Ministério Público do 
Trabalho, constataremos que as 
denúncias vêm crescendo.”

O assédio moral representa 
uma ameaça silenciosa, porém 
concreta, à saúde da vítima, que, 
abalada emocionalmente, pode 
sofrer com crises de choro, palpi-
tações, aumento da pressão arte-
rial, falta de apetite, diminuição 
da libido, síndrome do pânico, 
entre outros males. O assediado 
pode ainda buscar refúgio no uso 
abusivo de álcool e drogas. Há ca-
sos que terminam em suicídio.

“No Brasil, na década de 1980, 
tivemos vários casos de suicídios 

no setor bancário, em plena fase 
de reestruturações e privatiza-
ções. Hoje, eles ocorrem em di-
ferentes categorias e, se formos 
avaliar o que mudou, diríamos 
que os novos métodos de ges-
tão desestruturam o mundo do 
trabalho”, relembra Margarida.

Como buscar ajuda
Não existe lei federal especí-

fica sobre assédio moral, ape-
s a r d e i n i c iat i va s no âmbi to 
da administ ração pública em 
Estados como Rio de Janeiro 
e Mato Grosso e da ex tensa 
lista de projetos que tramitam 
no Congresso. Entretanto, a ví-
tima pode reivindicar seus di-
reitos na Justiça do Trabalho, 
já que essa agressão é julgada 
como modalidade de dano mo-
ral.  De acordo com o artigo 186 
do Código Civil, “aquele que, 
por ação ou omissão voluntá-
ria, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusiva-
mente moral, comete ato ilícito.”

vale a pena pisar no outro porque 
não serão julgadas pela maldade, 
apenas pelos resultados”, afirma. 

As agressões podem ocorrer em 
qualquer categoria, porém as mino-
rias e os funcionários que apresen-
tam perfil questionador são mais 
atingidos. “Por trás de todo processo 
de assédio há um maior grau de in-
tolerância. Por isso, mulheres sofrem 

mais, principalmente as negras. Ho-
mossexuais são mais assediados que 
heterossexuais, assim como pessoas 
obesas e os que demonstram diver-
gências ideológicas”.

O tempo necessário para que 
se configure o assédio gera in-
terpretações distintas. Nos anos 
1980, o psicólogo alemão radi-
cado na Suécia Heinz Leymann, 
que iniciou o estudo de casos na 
Europa, estipulou a duração mí-
nima de seis meses.  Entretanto, 
Heloani contesta esse prazo, já 
que tem conhecimento de ocor-
rências em que o assédio pro-
duziu “estragos indescritíveis” 
em apenas três meses.

Não há valores específicos para a 
condenação por assédio e o mon-
tante pode variar dos milhares de 
reais ao milhão. A indenização é fi-
xada levando-se em consideração a 
proporção do dano e a capacidade 
financeira da empresa. A intenção 
não é tornar o empregado rico, mas 

Não há 
estatísticas 
precisas sobre 
o assédio moral, 
mas é certo 
que o número 
de ocorrências 
aumentou 
nos últimos 
cinco anos
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indenizá-lo por abusos sofridos  
durante o contrato de trabalho. O 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
entende que a prova tem de ser 
ampla e que o empregador tenha 
agido com a intenção de prejudicar 
o trabalhador. É um processo como 
qualquer outro e pode levar até 
cinco anos para o julgamento final.

Para provar o assédio, é impor-
tante anotar minuciosamente as hu-
milhações sofridas (com data, nome 
do agressor, colegas que testemu-
nharam, conteúdo da conversa e o 
que mais julgar necessário). Também 
é recomendável evitar conversas com 
o agressor sem a presença de teste-
munhas ou representante sindical. 
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“As pessoas pensam que vale a pena pisar 
nos outros porque não serão julgadas pela 

maldade, apenas pelos resultados”, 
ressalta José Roberto Heloani
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“As pessoas pensam que vale a pena pisar 
nos outros porque não serão julgadas pela 

maldade, apenas pelos resultados”, 
ressalta José Roberto Heloani
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Antônio Martiningo Filho, mostra 
que os gestores das empresas, apesar 
de terem alguma noção, não sabem 
com clareza qual é o seu conceito 
no ambiente de trabalho.

Fazem parte também dos pro-
gramas de prevenção: a criação de 
um clima de confiança, no qual as 
pessoas tenham liberdade de falar 
sobre seus anseios e aspirações; o 
bom fluxo de comunicação entre 
funcionários e direção; cartilhas 
para conscientizar os colaborado-
res sobre as formas e os impactos 
do assédio moral no trabalho; e 
o tratamento adequado dos ca-
sos denunciados, que deve incluir 
punições aos agressores.

Martiningo lembra que o abuso 
de um superior dirigido a um em-
pregado gera um clima prejudicial 
a outros colaboradores, que ima-

ginarão serem as próximas víti-
mas. Segundo ele, tal conduta é 
sinônimo de desmotivação e des-
confiança na empresa, o que pro-
voca alta rotatividade e oneração 
ao sistema de saúde. A empresa 
ainda pode ter sua imagem des-
gastada e ter de arcar com indeni-
zações.  Ele entende que a solução 
do problema é de todos os funcio-
nários, embora caiba aos empre-
gadores organizar estratégias para 
coibi-lo. Por exemplo: criar uma 
área de escuta desvinculada da 
escala hierárquica nas empresas, 
já que o empregado pode ficar ini-
bido se tiver apenas seu superior 
para se reportar.

O cuidado das empresas em 
manter a dignidade de seus fun-
cionários faz com que muitas con-
tratem apenas profissionais para 

ocupar posições de comando, se a 
habilidade e a capacidade de lidar 
com pessoas fizerem parte de seus 
currículos. “Um chefe deve saber 
ouvir, estimular vínculos interpes-
soais que beneficiam a organização 
e respeitar os diferentes pontos de 
vista dos subordinados. Se o seu 
dever é exigir produção, não signi-
fica que deva humilhar os outros”, 
conclui Margarida Barreto. 

Muitos funcionários utilizam 
a ameaça de processo como 

estratégia e pressão psicológica 
contra os líderes, deixando-os frágeis”
Maria Inês Felippe, consultora empresarial, mestra em Criatividade 
e Inovação Aplicada pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha (foto)

Ao se sentir fortalecido pelo apoio 
da família e dos amigos, o funcioná-
rio deve denunciar as agressões ao 
Ministério Público do Trabalho

Promovendo 
o entendimento

Apesar de protagonizarem a 
maioria dos casos de assédio 
como agressores, os chefes tam-
bém têm sofrido violências prati-
cadas por empregados. “Muitos 
funcionários utilizam a ameaça 
de processo como estratégia e 
pressão psicológica contra os 
l íderes, dei xando- os f rágeis. 
Às vezes, o colaborador quer 
ser demitido e tripudia”, cons-
tata a consultora empresaria l 
Maria Inês Felippe.

Pós-graduada em Adminis-
tração de Recursos Humanos e 
mestra em Criatividade e Inova-

ção Aplicada pela Universidade 
de Santiago de Compostela, na 
Espanha, Maria Inês ministra 
treinamentos que colaboram para 
a melhoria do relacionamento 
entre gestores e subordinados. 
“Em meu trabalho, esclareço o 
que é assédio. Durante as pales-
tras, faço com que os líderes se 
perguntem se realmente estão 
pegando pesado e vejo com os 
colaboradores se não precisam 
melhorar suas competências.”

Para a consultora, é um equí-
voco pensar que chefes autoritá-
rios necessariamente conseguem 
bons resultados, principalmente 
em longo prazo.  Aos que se con-
formam com as humilhações, 
intimidados pelo risco da de-
missão, Maria Inês recomenda 
que priorizem a qualidade de 
vida, mesmo que isso repre-
sente a mudança de emprego “O 

Prevenção é a saída
Especialistas das áreas de Re-

cursos Humanos e de direito 
t rabalhista def inem o assédio 
moral como um problema orga-
nizacional, que pode ser evitado. 
Eles entendem que os códigos de 
ética e de conduta são importan-
tes na luta contra esse mal, mas 
sozinhos não são suficientes por 
se tratarem apenas, na maioria 
dos casos, de referência formal 
e institucional a serem seguidos 
pelos integrantes da empresa. 
Por isso, passaram a investir em 
programas de prevenção, com a 
missão de orientar e disseminar 
a ideia de que o respeito mútuo 
entre os colaboradores é a fór-
mula ideal para a manutenção de 
um ambiente saudável.

Nesses programas, os superiores 
hierárquicos, potencialmente os mais 
sujeitos a praticar o assédio, costu-

trabalho deve ser uma fonte de 
prazer, não de sacrifício. A pre-
servação da saúde e a dignidade 
do ser humano são fundamen-
tais. O papel do líder é ser feliz 
no seu cargo, só assim levará 
prazer para o mundo do traba-
lho. Não se trata de romantismo 
no universo empresarial, mas de 
buscar os resultados organiza-
cionais da melhor forma possível, 
em um ambiente saudável”

mam participar de cursos com espe-
cialistas em relações interpessoais, 
que ensinam como desenvolver re-
lações sadias com os subordinados. 
Não é para menos. Uma pesquisa 
realizada pela Universidade de Bra-
sília (UnB), em 2008, e que faz parte 
da dissertação de mestrado “Assé-
dio moral e gestão de pessoas: uma 
análise do assédio moral no trabalho 
e o papel da área de gestão de pes-
soas”, de autoria do administrador 

Os códigos 
de ética e de 
conduta são 
importantes 
na luta contra 
o assédio moral
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de terem alguma noção, não sabem 
com clareza qual é o seu conceito 
no ambiente de trabalho.

Fazem parte também dos pro-
gramas de prevenção: a criação de 
um clima de confiança, no qual as 
pessoas tenham liberdade de falar 
sobre seus anseios e aspirações; o 
bom fluxo de comunicação entre 
funcionários e direção; cartilhas 
para conscientizar os colaborado-
res sobre as formas e os impactos 
do assédio moral no trabalho; e 
o tratamento adequado dos ca-
sos denunciados, que deve incluir 
punições aos agressores.

Martiningo lembra que o abuso 
de um superior dirigido a um em-
pregado gera um clima prejudicial 
a outros colaboradores, que ima-
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ainda pode ter sua imagem des-
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zações.  Ele entende que a solução 
do problema é de todos os funcio-
nários, embora caiba aos empre-
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área de escuta desvinculada da 
escala hierárquica nas empresas, 
já que o empregado pode ficar ini-
bido se tiver apenas seu superior 
para se reportar.

O cuidado das empresas em 
manter a dignidade de seus fun-
cionários faz com que muitas con-
tratem apenas profissionais para 

ocupar posições de comando, se a 
habilidade e a capacidade de lidar 
com pessoas fizerem parte de seus 
currículos. “Um chefe deve saber 
ouvir, estimular vínculos interpes-
soais que beneficiam a organização 
e respeitar os diferentes pontos de 
vista dos subordinados. Se o seu 
dever é exigir produção, não signi-
fica que deva humilhar os outros”, 
conclui Margarida Barreto. 

Muitos funcionários utilizam 
a ameaça de processo como 

estratégia e pressão psicológica 
contra os líderes, deixando-os frágeis”
Maria Inês Felippe, consultora empresarial, mestra em Criatividade 
e Inovação Aplicada pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha (foto)

Ao se sentir fortalecido pelo apoio 
da família e dos amigos, o funcioná-
rio deve denunciar as agressões ao 
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Apesar de protagonizarem a 
maioria dos casos de assédio 
como agressores, os chefes tam-
bém têm sofrido violências prati-
cadas por empregados. “Muitos 
funcionários utilizam a ameaça 
de processo como estratégia e 
pressão psicológica contra os 
l íderes, dei xando- os f rágeis. 
Às vezes, o colaborador quer 
ser demitido e tripudia”, cons-
tata a consultora empresaria l 
Maria Inês Felippe.

Pós-graduada em Adminis-
tração de Recursos Humanos e 
mestra em Criatividade e Inova-

ção Aplicada pela Universidade 
de Santiago de Compostela, na 
Espanha, Maria Inês ministra 
treinamentos que colaboram para 
a melhoria do relacionamento 
entre gestores e subordinados. 
“Em meu trabalho, esclareço o 
que é assédio. Durante as pales-
tras, faço com que os líderes se 
perguntem se realmente estão 
pegando pesado e vejo com os 
colaboradores se não precisam 
melhorar suas competências.”

Para a consultora, é um equí-
voco pensar que chefes autoritá-
rios necessariamente conseguem 
bons resultados, principalmente 
em longo prazo.  Aos que se con-
formam com as humilhações, 
intimidados pelo risco da de-
missão, Maria Inês recomenda 
que priorizem a qualidade de 
vida, mesmo que isso repre-
sente a mudança de emprego “O 

Prevenção é a saída
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cursos Humanos e de direito 
t rabalhista def inem o assédio 
moral como um problema orga-
nizacional, que pode ser evitado. 
Eles entendem que os códigos de 
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tes na luta contra esse mal, mas 
sozinhos não são suficientes por 
se tratarem apenas, na maioria 
dos casos, de referência formal 
e institucional a serem seguidos 
pelos integrantes da empresa. 
Por isso, passaram a investir em 
programas de prevenção, com a 
missão de orientar e disseminar 
a ideia de que o respeito mútuo 
entre os colaboradores é a fór-
mula ideal para a manutenção de 
um ambiente saudável.

Nesses programas, os superiores 
hierárquicos, potencialmente os mais 
sujeitos a praticar o assédio, costu-

trabalho deve ser uma fonte de 
prazer, não de sacrifício. A pre-
servação da saúde e a dignidade 
do ser humano são fundamen-
tais. O papel do líder é ser feliz 
no seu cargo, só assim levará 
prazer para o mundo do traba-
lho. Não se trata de romantismo 
no universo empresarial, mas de 
buscar os resultados organiza-
cionais da melhor forma possível, 
em um ambiente saudável”

mam participar de cursos com espe-
cialistas em relações interpessoais, 
que ensinam como desenvolver re-
lações sadias com os subordinados. 
Não é para menos. Uma pesquisa 
realizada pela Universidade de Bra-
sília (UnB), em 2008, e que faz parte 
da dissertação de mestrado “Assé-
dio moral e gestão de pessoas: uma 
análise do assédio moral no trabalho 
e o papel da área de gestão de pes-
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Os códigos 
de ética e de 
conduta são 
importantes 
na luta contra 
o assédio moral
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