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Cresce o número de denúncias de agressões emocionais realizadas no ambiente de trabalho.  
 
Dados da Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo (DRT-SP) mostram que as denúncias de 
assédio moral cresceram 5,7% em 2005. No total, foram 242 queixas. Por trás delas está, na 
maioria das vezes, a figura de um chefe opressor. "O assédio moral pode vir também de um 
colega com o mesmo nível hierárquico e até de um grupo (a chamada panelinha)", explica Zípora 
do Nascimento Silva, advogada do escritório Polonio Advogados Associados .  
 
Para ela, a competitividade entre os profissionais no ambiente de trabalho é o principal fator que 
motiva as agressões morais. "Muitas vezes a própria empresa incentiva o clima de competição", 
comenta Zípora. Por isso mesmo é importante ter bem claro que atitudes caracterizam 
efetivamente o assédio moral. Para que não haja dúvidas, Gustavo Galleazzo, sócio da Moore 
Stephens Auditores e Consultores esclarece: "O assédio moral se configura quando a atitude do 
chefe ou do colega de trabalho leva o funcionário a se sentir inferiorizado e a questionar sua 
própria capacidade profissional."  
 
O assediador não pode ser confundido com o executivo que tem um estilo de gestão agressivo ou 
é o famoso "linha dura". "O líder que quer disciplinar passa a orientação detalhadamente ao 
funcionário. Oferece condições para que ela seja compreendida e executada", ressalta Zípora. 
"Quando chama a atenção é no sentido de corrigir. Sua intenção é ver a área dele crescer", 
complementa.  
 
Por conta do aumento cada vez maior da incidência de assédio moral, a Confederação Geral dos 
Trabalhadores (CGT) e o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo (Stieesp) criaram uma cartilha 
que relaciona atitudes comuns que configuram a agressão:  
 
Começar sempre as reuniões amedrontando quanto ao desemprego ou ameaçando 
constantemente com a demissão;  
 
Chamar a todos de incompetentes;  
 
Repetir as mesmas ordens para realizar uma tarefa simples centenas de vezes até desestabilizar 
emocionalmente o trabalhador, ou dar ordens confusas e contraditórias;  
 
Sobrecarregar de trabalho ou impedir a continuidade do trabalho, negando informações;  
 
Desmoralizar publicamente, afirmando que tudo está errado, ou elogiar, mas afirmar que seu 
trabalho é desnecessário à empresa ou instituição;  
 
Rir a distância e em pequeno grupo, conversar baixinho, suspirar e executar gestos direcionando-
os ao trabalhador;  
 
Não cumprimentar e impedir os colegas de almoçarem, cumprimentarem ou conversarem com a 
vítima, mesmo que a conversa esteja relacionada à tarefa. Querer saber o que estavam 
conversando ou ameaçar quando há colegas próximos conversando;  
 
Ignorar a presença do profissional;  
 
Desviar da função ou retirar material necessário à execução da tarefa, impedindo o trabalho;  
 
Exigir que faça horários fora da jornada. Ser trocado de turno, sem ter sido avisado;  
 



Delegar tarefas acima ou abaixo do conhecimento do funcionário;  
 
Voltar de férias e ser demitido ou ser desligado por telefone ou telegrama em férias;  
 
Hostilizar, não promover ou premiar colega mais novo e recém-chegado, como forma de 
desqualificar seu trabalho;  
 
Espalhar entre os colegas que o trabalhador está com problemas nervosos;  
 
Sugerir que peça demissão, por sua saúde;  
 
Divulgar boatos sobre sua moral.  
 
Zípora afirma ainda que o agredido, normalmente, é alguém que possui uma avaliação periódica 
melhor do que a dos assediadores. Segundo ela, o problema pode ser identificado pela falta de 
paz no ambiente de trabalho. "Quem sofre pode passar por estresse, depressão e chegar até a ter 
idéias suicidas", afirma.  
 
As empresas sentem o aumento do absenteísmo, queda da produtividade e da qualidade do 
trabalho. "Isso quando o funcionário não entra na justiça e pede a rescisão indireta do contrato de 
trabalho e indenização por danos morais", alerta a advogada. "E a justiça têm dado ganho de 
causa aos empregados."  
 
Galleazzo lembra que os casos são muito comuns, mas não são percebidos. Mas essa é uma 
questão para a qual as empresas devem estar atentas, não penas por causar prejuízos 
financeiros, mas principalmente, por gerar prejuízos para suja imagem. "Quem age de maneira 
antiética com a equipe, o faz também com os clientes", comenta. O consultor conta que a maioria 
das empresas nas quais encontrou problemas de assédio moral o procuraram por terem detectado 
um problema que julgavam ser causado por falta de infra-estrutura ou de processo. "Muitas vezes 
descobrimos que a dificuldade está sendo gerada por uma falha na gestão de pessoas." Quando a 
companhia já atribui o problema às pessoas que apresentam queda de qualidade ou produtividade 
no serviço é comum que haja um caso de assédio moral. "Alguém que sempre produziu e, de uma 
hora para outra, deixa de produzir pode ou estar passando por um problema pessoal grave, ou 
estar sofrendo assédio moral", conclui.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 mar. 2006, Plano Pessoal, online. 


