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Empresas e instituições combatem prática que atinge metade das trabalhadoras 
 
Tomando como parâmetro Brasil e China, pode-se dizer que metade das mulheres 
economicamente ativas do mundo já foi assediada sexualmente no trabalho. Na China, uma 
pesquisa acaba de revelar que 50% das trabalhadoras declaram já terem sido vítimas dessa 
prática em seus empregos. No Brasil, segundo levantamento da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), este percentual é de 52%.  
 
Atentas ao problema, por aqui as empresas investem na adoção de políticas de conscientização 
sobre a conduta adequada ao ambiente de trabalho. A preocupação tem origem em decisões 
judiciais que condenaram empresas a pagar indenizações, por julgarem-nas co-responsáveis pelas 
atitudes de seus empregados.  
 
O procurador do trabalho Rodrigo Carelli afirma que recentemente o Ministério Público fez um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com uma grande empresa, para que ela fizesse uma 
ostensiva campanha educativa contra o assédio sexual. Como ela não fez, foi multada. 
 
— Isso ocorreu depois que uma ex-funcionária entrou com uma ação contra seu chefe, que a 
havia assediado. Durante o processo, descobriu-se que outras funcionárias já haviam passado 
pelo mesmo problema.  
 
Manual bom para os EUA não é bom para o Brasil 
 
Na multinacional Equifax, o manual de conduta que inclui o tema assédio sexual é atualizado todo 
ano e apresentado em palestras para os funcionários. Mas, destaca Tito Lívio Maule, diretor 
jurídico e de RH da empresa de consultoria de crédito, a versão brasileira é menos rigorosa que a 
original, a americana. Aqui, explica, cumprimentar com dois beijinhos, por exemplo, é visto com 
naturalidade:  
 
— Na matriz, a postura sugerida aos funcionários é rígida demais.Temos costumes diferentes e o 
manual regulamentava certos comportamentos comuns por aqui. Tivemos que “abrasileirar”. Mas 
continuamos incentivando o uso dos canais de comunicação para discutir problemas. Queremos 
garantir um ambiente saudável a todos. 
 
A ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, destaca que o homem 
também pode ser vítima, apesar de não ser tão comum. E que, seja qual for o caso, a 
recomendação é que a vítima reúna todas as provas que puder: 
 
— Bilhetes, testemunho e até gravações são válidos. Infelizmente, o enquadramento do assédio 
sexual é muito difícil, e o número de pessoas condenadas por isso é bem pequeno. 
 
Foi o que aconteceu com a vigia Vânia Gouveia. Ela foi assediada por seu chefe e deu queixa na 
Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), mas o processo foi arquivado por falta de provas. 
Funcionária de uma firma de segurança, prestando serviço para uma universidade federal, ela 
acabou sendo transferida para um hospital municipal, no horário noturno, depois que o 
denunciou: 
 
— Todos os meus colegas me incentivavam a denunciá-lo, mas na hora ninguém quis 
testemunhar. 
 
 
 



Congresso chinês vai criar lei para inibir a conduta 
 
Trabalhadoras reclamam de brincadeiras pornográficas 
 
O Congresso Nacional do Povo da China, o Legislativo do país, decidiu incluir o assédio sexual na 
revisão, prevista para este ano, da Lei de Proteção ao Direito e aos Interesses das Mulheres, 
informou o jornal “Shanghai Star”. É a primeira vez que esta condenável prática — muito comum 
no dia-a-dia das trabalhadoras chinesas — será descrita, com todas as letras, numa lei do país. E 
todas as empresas e instituições serão obrigadas a tomar medidas para acabar com o problema.  
 
A decisão dos parlamentares que compõem o Comitê Permanente do Congresso chinês tem razões 
de sobra. Segundo recente levantamento do próprio governo, nada menos que 71% das mulheres 
chinesas em geral — e 50% das economicamente ativas — se declararam vítimas de assédio 
sexual pelo menos uma vez na vida. A maioria dos casos ocorre no ambiente de trabalho e nos 
transportes públicos nas horas de rush. 
 
— Se o problema não estivesse piorando a cada ano, a Federação das Mulheres da China não teria 
tomado a iniciativa de incluir o assunto na revisão legislativa deste ano — afirmou a advogada Ge 
Shannan, uma especialista na defesa dos direitos das mulheres no país. — Mas, mesmo assim, 
poucas chinesas têm a coragem de levar o tema aos tribunais ou à delegacia. 
 
26% se queixam de tentativa de contato 
 
Entre os tipos de assédio sexual no ambiente de trabalho mais freqüentes, 54% relataram piadas 
e brincadeiras de conteúdo pornográfico. Outras 29% reclamam da exibição de material indecente 
e, por fim, 26% delatam tentativas de contato físico por parte de chefes como a pior prática. Zhou 
Meizhen, especialista do serviço público de apoio psicológico a crianças e mulheres de Xangai, 
afirmou ao “Shanghai Star” que as mulheres temem acusar os patrões de assédio por medo de 
perder o emprego.  
 
— O assédio no ambiente de trabalho sempre envolve um homem na posição de poder e a mulher 
num posto inferior. Raramente uma mulher em cargo de chefia usa de sua influência para 
assediar um empregado num cargo inferior — diz Zhou, acrescentando que as vítimas não se 
preocupam apenas com uma vingança dos chefes. — Há o temor de uma avaliação negativa. Mas 
elas também têm medo que a questão provoque algum mal-entendido. 
 
Apesar disso, vem aumentando o número de casos que chegam à Justiça, com pedidos de 
compensações ou punições. Só que, assim como no Brasil, conseguir testemunhas é difícil e a 
maioria das ações acaba não indo adiante por falta de provas.  

 
 
Leia Mais 
 
Empregador pode ter de pagar indenização 
 
Consultores de RH dizem que problema pode provocar redução de produtividade 
 
O advogado trabalhista José Ribamar Garcia, que já defendeu uma moça que acusava seu chefe 
de assédio sexual, explica que o empregador tem responsabilidade civil sobre os fatos. O que dá 
direito à vítima de processar o assediador e de exigir indenização da empresa sob o manto da 
qual acontece o crime de assédio.  
 
— Defendi uma funcionária de um supermercado que vinha sendo assediada por um subgerente e 
que, como não cedeu, foi demitida. Ela tinha testemunhas e entrou com ação pedindo, além dos 
direitos da rescisão, uma indenização por danos morais. E ganhou.  



ONG trabalha tema em 700 empresas brasileiras 
 
Consultores de RH destacam que, além da preocupação com o bem-estar de seus funcionários, a 
empresa deve ficar atenta para sua imagem pública, que pode ser afetada: 
 
— Além disso, quando a prática de assédio sexual nas dependências da empresa é ignorada, há 
uma diminuição de produtividade, eleva-se o nível de faltas ao trabalho entre as mulheres 
afetadas e cresce o número de licenças médicas — diz a coordenadora de ferramentas de gestão 
do Instituto Ethos, Gláucia Terreo.  
 
A ONG, que tem a missão de sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma 
socialmente responsável, trabalha também o tema assédio sexual, diz Gláucia: 
 
— Atualmente, os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social são usados por cerca de 700 
empresas no Brasil. 
 
Um ano depois de denunciar seu chefe e acabar transferida de posto e de horário, a vigia Vânia 
Gouveia — que recebeu orientação jurídica e psicológica do Conselho Estadual dos Direitos da 
Mulher do Rio de Janeiro (Cedim/RJ) — ainda chora quando fala do assunto: 
 
— Não sou mais uma pessoa espontânea. Fico receosa quando um homem se aproxima. Tenho 
medo que confunda as coisas.  
 
Em seu trabalho de orientação às empresas, o Ethos sugere as seguintes providências: 
 
CONSCIENTIZAÇÃO: Promover palestras sobre o assunto e considerar a criação de uma equipe 
treinada para aconselhamento e discussão de possíveis casos de assédio sexual, de forma 
anônima. 
 
COMUNICAÇÃO: Divulgar os meios disponíveis na empresa para formalizar reclamações, 
comunicando que, qualquer reclamação recebida, implicará uma investigação que respeite a 
privacidade. 
 
PENALIDADES: A empresa deve dar exemplos concretos de qual é o comportamento proibido e 
deixar claro quais serão as penalidades, inclusive a possível demissão. Também deve garantir que 
um responsável vai monitorar a situação para que não haja vingança contra quem denunciar. 
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