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Marina Faleiros

Nesta segunda-feira, o presi-
dente da Toyota nos Estados
Unidos, Hideaki Otoka, pediu
demissãodiantedeumadescon-
fortávelacusação:suaex-secre-
tária, Sayaka Kobayashi, pede
na Justiça de Nova York US$
190milhõesdeindenização,ale-
gando que ele a assediava se-
xualmente.
O tema costuma ser tratado

como tabu nas empresas, mas
mesmo em casos menos extre-
mos que o de Otoka– com pes-
soasmenosconhecidaseindeni-
zaçõesmenores – sempre arra-
nha a imagem da companhia e
prejudica seuclima interno.No
Brasil, segundooadvogadotra-
balhista Marcelo Gômara, só-
cio de Tozzini, Freire, Teixeira
e Silva Advogados, casos deste
tipotambémcomeçamaapare-

cer nos tribunais, conforme o
problema ficamais conhecido.
“As empresas deveriam tra-

tar a questão de forma mais
aberta e expor esta questão ao
seu corpo de executivos, pois
quem paga conta disso é o em-
pregador”, diz. Segundo ele,
uma pesquisa da Organização
Internacional do Trabalho do
começodadécadamostrouque
52% das mulheres economica-
mente ativas já foram assedia-
das. “Ou seja, é algo mais co-
mumdo que se pensa.”
A publicitária A. S., que não

quis se identificar, já viveu ce-
nasparecidas comadeSayaka.
Ela também era secretária da
diretoria de uma empresa na-
cional e seu chefe fazia elogios
insistentes. “Eu sempre dava
distância e mostrava que não
queria aquilo. Ficava revoltada
com a situação, mas precisava

do emprego”.
O maior problema aconte-

ceuquando ele a convidoupara
um almoço, alegando que que-
ria conversar sobre seudesem-
penhonaempresa. “Nãoqueria

ir,mas ele insistiumuito. Falou
que meu trabalho era excelen-
te, mas logo começou a mudar
deassuntoedizerqueeuestava
lindaese insinuou”.Comorefu-
touos elogios, foi demitida pou-

cos meses depois, sob a alega-
ção de não trabalhava bem.
De acordo com Gômara, a

Justiça do Trabalho considera
oassédio sexual se ele forprati-
cadoporumsuperiorhierárqui-
co (ver quadro). A indenização é
sempre dada por danosmorais
e, em média, gira em torno de
100 saláriosmínimos no Brasil.
“Mas já existe uma corrente
que defende que a pena deve
ser conforme o faturamento da
empresa, para que ela sinta no
bolso e faça programas inter-
nos de prevenção a isto.”
WilsonMileris, consultor de

comportamento organizacio-
naldaconsultoriaModus, acre-
dita que o assédio sexual vai to-
talmente contra a racionalida-
de corporativa. “Isso mostra
uma desestrutura emocional
grande do gestor, que precisa
usardopoderdeseucargopara
assediar umapessoa”.
Segundo ele, todos perdem

com este descontrole: “A víti-
ma geralmente é quem perde
mais,mas a empresa fica coma
imagem abalada, o executivo
pode perder o emprego e um
exemplo muito ruim é passado
para os subordinados.”
CecíliaArruda,coordenado-

ra doCentro deEstudos deÉti-
ca nas Organizações da FGV-
SP, até já existem empresas
que fazem cartilhas ou tentam

dealgumaformadardicaspara
evitar problemas deste tipo.
“Mas o problema é que muitas
vezesapessoaassediadasedei-
xa levar pelo medo de perder o
cargoeoproblemacrescemais
ainda.” Segundo Cecília, geral-
mente os casos de assédio nun-
ca são isolados numa empresa,
masserepetem,emesmoquan-
do conhecido, ninguém tem co-
ragemde resolver problema.
Este foi o caso deS.D. ao en-

trarcomoestagiárianumamul-
tinacional. “A empresa possuía

diversos vendedores que asse-
diavam e elogiavam asmais jo-
vensdemodogrosseiro,enosso
chefediziaqueasestagiárias ti-
nhamdealegrar a forçadeven-
das”, descreve.
Ela tentou contatar a super-

visão, mas o problema persis-
tiu: “As pessoas agem como se
isto fizessepartedo jogoprofis-
sional, e que você não deveria
reagir.Masanossapartepsico-
lógica vai sendominada, a pon-
to de perdermos a motivação
para trabalhar.”●
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Porpoucoaempresanão fica semcombustível

BNDESlibera
US$166milhões
paraVarig

CARREIRAS

Alberto Komatsu
RIO

O financiamento do Banco Na-
cionaldeDesenvolvimentoEco-
nômico e Social (BNDES) para
apoiar a reestruturação da Va-
rig aumentou de US$ 100 mi-
lhões paraUS$ 166milhões.De
acordocomobanco,oemprésti-
mo faz parte dos “esforços do
governo na busca de soluções
paraaquestãodaVarig”.Os in-
vestidores interessados emob-
ter o apoio oficial para investir
na companhia aérea terão de
formalizar seu interesse até às
18h do dia 15.
Segundoumcomunicadodo

BNDES, o financiamento cor-
responde a dois terços do em-
préstimo-pontedeUS$250mi-
lhões que a Varig receberá pa-
ra poder fazer girar seu fluxo
decaixa.Orestantevirádopró-
prio investidor, que deverá ser
pré-qualificado pela Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) e “atender a critérios
bancáriosdoBNDES”, informa
ainstituição.Tambémserásoli-
citada uma carta-fiança na
quantiacorrespondenteàfinan-
ciada pelo banco.
O empréstimo-ponte é im-

portante para a Varig poder
continuar a operar até o leilão

devendadacompanhia,quede-
veráocorrerem60dias,confor-
meplanodevendaaprovadona
terça-feira pelos credores da
empresa. Isso porque o grande
problema da Varig é que ela
não fatura o suficiente para co-
brir seus gastos.
OBNDESvai financiaros in-

teressadosemparticipardolei-
lão. Ao receber o dinheiro, o
que deve acontecer antes da
vendada empresa, o investidor
vai repassá-lo à Varig de ime-
diatoparaelarecomporseucai-

xa. Quando houver o leilão, da-
qui a doismeses, o empréstimo
do banco oficial será usado pa-
racomporapropostadeaquisi-
ção da empresa.
Há duas opções para com-

prar aVarig. Na primeira, cha-
mada de Varig operacional, o
preçomínimo édeUS$860mi-
lhões, com as rotas nacionais e
internacionais. A parte comer-
cialedeserviços(Varigrelacio-
namento),herdaráopassivoda

empresaepermanecerá emre-
cuperação judicial.
Na segundaalternativa (Va-

rigregional),aoperaçãodomés-
ticavaleUS$700milhões.A in-
ternacional ficará com as dívi-
das e continuará em recupera-
ção judicial. O passivo total da
VarigédeR$7bilhões.Eleserá
amortizado com parte do di-
nheiro pago no leilão e as recei-
tas das empresas que herda-
ram as dívidas. Além disso, a
Varig espera que a grande
amortização venha do “acerto
de contas” entre os débitos pú-
blicos da companhia e o que o
governo deve à companhia aé-
rea. A Varig dá como certa o
ganhodeaçõesjudiciaisdeinde-
nização por defasagem tarifá-
ria, no valor deR$ 4,5 bilhões.
Segundo a consultoriaAlva-

rez&Marsal, responsável pelo
plano de recuperação judicial,
hámais de dez interessados na
Varig. Fontes domercado rela-
tamqueentreelesestãoempre-
sascomoTAM,Gol,BRA,Ocea-
nair eWebjet.
ATAM informou que não se

pronunciaráenquantonãohou-
ver melhor definição do plano
de venda. A Gol, por sua vez,
“aindanão avaliou a proposta”.
ABRAeaWebjetnãocomenta-
ram o assunto. ●
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● Oqueé?
Quando umsuperior hierárquico
do funcionário flerta de forma in-
sistente, inoportuna e comchanta-
gem, de formaque a vítimapassa
a termedo de perseguição, des-
conforto no trabalho ou comsua
família, prejuízo na carreira e re-
ceio de perder o emprego.

● Comoas empresas evitam?
Amaior parte das companhias
trata o tema de forma velada,mas
existemcasos de companhias
comuma espécie de “disque-de-

núncia” interno. Outras informam
gestores sobre o comportamento
adequadoe criamcanais de comu-
nicação direta comos emprega-
dos.

● Como reagir?
Deixe claro ao superior que não
concorda coma atitude. Se não
funcionar, procure oRHda empre-
sa ou umsuperior hierárquico da
pessoa e fale sobre o problema.
Se for caso de processo judicial,
reúna provas do que está aconte-
cendo e testemunhas.

Empresasescondem
casosdeassédiosexual

CRISENOAR

Juristas querem facilitar denúncia e condenação no Brasil

Financiamento poderá ser concedido a investidores
interessados em comprar a companhia aérea em leilão

VIDACORPORATIVA

Segundo a OIT,
52% das mulheres
que trabalham já
sofreram assédio

●●● Pormuito pouco a Varig não
ficou sem combustível para seus
aviões hoje. Quem relata a quase
paralisação damaioria das aero-
naves são duas pessoas ligadas à
BRDistribuidora, praticamente a
única fornecedora de combustí-
vel e que é controlada pela Petro-
brás. A companhia aérea tem de
pagar com umdia de antecedên-
cia em torno de R$ 2,2milhões
pelo querosene de aviação.
“Bateu na trave, o pagamento

quase não foi feito. Até esta quin-

ta-feira o fornecimento de com-
bustível estámantido”, afirma a
fonte da BRDistribuidora, rela-
tando que a estatal chegou até a
conferir no Tribunal de Justiça do
Rio se havia alguma petição da
Varig que garantisse o forneci-
mento de querosenemesmo ha-
vendo inadimplência.
De acordo com outra fonte da

BRDistribuidora, a avaliação nos
bastidores da estatal é de que a
Varig estaria “testando até onde
vai a paciência dos credores”,

após ter o seu plano de venda
aprovado por eles.
A Varig possui atualmente 62

aeronaves, das quais 16 não es-
tão voando por falta demanuten-
ção. A dívida da Varig também é
grande com a subsidiária da Pe-
trobrás, e já alcança em torno de
R$ 57milhões. Por issomesmo,
a companhia aérea tem pleiteado
ao governomais prazo para pa-
gar pelo seu combustível, ao in-
vés de ter de antecipar o paga-
mento.●
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Entre os
interessados
estariam a TAM,
Gol e BRA
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