
Poder, pressão por desempenho e exaus-

tão levam os chefes a fazer com que os funcioná-

rios se sintam desrespeitados, emocionalmente 

abalados e desenergizados. Essas forças a judam 

a explicar por que os chefes têm culpa por grande 

parte do bullying e abuso observados em ambien-

tes de trabalho. Uma pesquisa conduzida pela Zo-

gby, em 2007, junto a uma amostra de 8 mil adultos 

americanos, revela que 72% dos casos de bullies nos 

escritórios eram praticados por superiores-que co-

metiam atos abusivos contra seus subordinados. 

De maneira semelhante, 60% dos casos de falta 

de civilidade nas empresas ocorrem de cima para bai-

xo, com os superiores submetendo funcionários a pa-

lavras e atos levianos. Os chefes vis são especialmente 

comuns em certos meios, notadamente na medicina. 

Pesquisadores que acompanharam 2,8 mil estudan-

tes de medicina nos Estados Unidos observaram que 

poucos sobreviveram à formação sem serem rechaça-

dos por superiores - especialmente por aqueles mé-

dicos que supervisionam seu trabalho com os pacien-

tes: 63% foram depreciados por professores clínicos 

(médicos experientes que atuam como docentes) e 

71%, por residentes (médicos novatos que supervisio-

nam os estudantes mais diretamente). Os médicos e 

outros superiores também tratam enfermeiros como 

lixo - mais de 90% dos enfermeiros relatam, em al-

guns estudos, ter sofrido constantes abusos verbais. 

No início de 2008, um ex-vendedor da Prosper, 

Chad Hudgens, abriu um processo alegando que fora 

torturado em um piquenique da empresa. O Washing-

ton Post publicou (com base no processo) que o chefe 

de Hudgens, Joshua Christopherson, criara um "am-

biente envenenado com testosterona". Se sua equipe 

passasse um dia sem realizar uma venda, Christopher-

son tirava suas cadeiras e os obrigava a trabalhar em 

pé até que fizessem uma. E, supostamente, chamava 

o pedaço de pau que mantinha sobre a escrivaninha 

de "o 5 x 10 de motivação". Christopherson aparente-

mente exagerou em 29 de maio de 2007. Segundo o 

processo e declarações da direção da Prosper, a equi-

pe vinha atravessando um mau período de vendas, e 

Christopherson pediu voluntários para um "exercício 

de construção da equipe". Chad Hudgens se ofereceu. 

O Post relatou que, minutos depois, "ele esta-

va deitado de costas e colegas ajoelhados ao seu lado 

agarravam o jovem vendedor, enquanto seu supervisor 

jogava água de uma lata sobre seu nariz e boca". Supos-

tamente, Christopherson disse: "Vocês viram o quanto 

Chad lutou pelo ar agora. Quero que vocês voltem lá 

dentro e lutem da mesma forma para fechar as ven-

das". O conselheiro geral da Prosper, George Brunt, não 

negou que haviam jogado água pela garganta de Hud-

gens durante o piquenique da empresa, mas defendeu 

a empresa, com argumentos de que o exercício durara 

menos de 20 segundos, que Christopherson pergunta-
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