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  TEXTO DE BARTIRA BETINI

NO NEGÓCIO ASSÉDIO

Brincadeira tem
LIMITE?
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Quanto menor a empresa, maior a proximidade com os 
colaboradores e, consequentemente, a intimidade. Mas 
quais os limites das brincadeiras e do contato físico e 

como separar o pessoal do profissional?
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A 
prática do assédio moral não 
é uma questão exclusiva-
mente brasileira. A Organi-
zação Internacional do Tra-

balho (OIT), em pesquisa realizada em 
1996, detectou que 12 milhões de traba-
lhadores na União Europeia já viveram 
situações humilhantes no trabalho que 
acarretaram distúrbios de saúde mental. 

Outro levantamento, desta vez da con-
sultoria de recursos humanos Gartne r, 
mostra que 40% dos profissionais euro-
peus disseram ter enfrentado essa situa-
ção. Nos Estados Unidos, o índice chega 
a 25%.

No Brasil, a pesquisa pioneira realiza-
da pela médica do trabalho Margarida 
Barreto, em sua dissertação de mestrado, 
em 2003, constatou que 42% dos traba-
lhadores entrevistados foram vítimas de 
assédio moral nas empresas. Um número 
extremamente expressivo e que pode ter 
subido pelo menos 10% nos últimos dez 
anos, segundo o Ministério do Trabalho. 

A psicanalista Andréa Ladislau ex-
plica que é considerado assédio toda e 
qualquer conduta abusiva de gestos, pa-
lavras, escritos, comportamentos e atitu-
des que de forma intencional e frequen-
te venha a ferir a dignidade e integridade 
física e psíquica de uma pessoa, amea-
çando seu emprego ou degradando o cli-
ma de trabalho, seja de forma direta (por 
meio de insultos, acusações, gritos, hu-
milhações públicas e exposição do outro 
ao ridículo), ou mesmo de forma indireta 
(por meio de isolamentos, fofocas, pro-
pagação de boatos, recusa na comunica-
ção, exclusão social, acuamento sexual, 
propostas indecentes).

Nem sempre é brincadeira, ou me-
lhor, na maioria das vezes não é. Por isso 
podemos começar diferenciando brin-
cadeira de assédio, mas sabendo que a 
linha que separa uma coisa da outra é 
tênue. “Quando a brincadeira é desres-
peitosa ou até humilhante e constrange-
dora, gerando incômodo, de forma repe-
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A psicanalista 
Andréa Ladislau 

diz que é 
considerado 
assédio toda 
e qualquer 

conduta abusiva 
de gestos, 

palavras, escritos, 
comportamentos 
e atitudes que de 
forma intencional 

e frequente 
venha a ferir 
a dignidade e 

integridade física 
e psíquica de 
uma pessoa.

titiva e prolongada, no exercício de suas 
funções, vira assédio. A vítima se torna 
o centro das atenções de maneira nega-
tiva. E o cunho preconceituoso é uma 
constante nessas situações”, explica a ad-
vogada trabalhista Cátia Vita. 

Por esse motivo, é sempre aconselha-
do deixar às claras os limites e apontar de 
maneira delicada quando forem ultra-
passados. “Se depois de uma conversa, o 
problema não se resolver, é o caso de re-
correr aos mecanismos da empresa, co-
mo a área de recursos humanos e a ouvi-
doria, tendo em vista que esses departa-
mentos devem ser um elemento neutro 
no julgamento dos casos”, conclui Cátia. 
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TIPOS DE ASSÉDIO
A master of Science in Business Admi-

nistration in Neuromarketing na Flori-
da Christian University e autora do livro 
Liderança Tóxica, Alessandra Assad, ex-
plica que o assédio pode ser moral, se-
xual, verbal, de abuso de poder, dano 
existencial ou danos morais. Importan-
te frisar que os assédios podem se dar 
tanto do líder para seu subordinado, co-
mo do subordinado para seu superior, 
ainda entre os colegas de trabalho, ou 
podem ser mistos, isto é, entre superio-
res, colegas ou subordinados. “Muitas 
vezes a própria organização incentiva 
ou tolera a prática por motivos que são 
convenientes, em grande parte dos ca-
sos, em função de metas e resultados. E 
isso acontece mais do que se imagina, 
como pude confirmar na minha pesqui-
sa de campo”, conta.

As vítimas de assédio moral não são 
necessariamente pessoas frágeis ou que 
apresentam qualquer transtorno. Algu-
mas vezes elas têm características per-
cebidas pelo agressor como ameaçado-
ras ao seu poder. Por exemplo, podem 
ser pessoas que reagem ao autoritaris-
mo do líder ou que se recusam a subme-
ter-se a ele. Frequentemente acontece 
com grupos que já sofrem discrimina-
ção social, como mulheres, portadores 
de necessidades especiais, idosos, ne-
gros, homossexuais etc.

Por ser uma forma de violência, as 
consequências do assédio para quem 
o sofre podem ser graves, provocando 
desde queda de autoestima, sensações e 
sentimentos desagradáveis, até doenças 
das mais diversas naturezas. 

 
O PAPEL DA EMPRESA 
Para a sócia do escritório Securato 

e Abdul Ahad Advogados, Claudia Se-
curato, ao falar de assédio no ambiente 
corporativo, seja ele moral, seja sexual, 
é importante ressaltar que é obrigação 
do empregador manter um ambiente de 
trabalho saudável a todos os seus em-
pregados, esforçando-se, portanto, para 
que situações de assédio não ocorram 
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“Muitas vezes 
a própria 
organização 
incentiva ou 
tolera a prática 
por motivos 
que são 
convenientes, 
em grande parte 
dos casos, em 
função de metas 
e resultados”
ALESSANDRA ASSAD, 
MASTER OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
IN NEUROMARKETING 
NA FLORIDA CHRISTIAN 
UNIVERSITY E AUTORA DO 
LIVRO LIDERANÇA TÓXICA
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“O assédio é 
sempre um 

fenômeno grave 
e não pode ser 

entendido como 
algo normal ou 
que faz parte 
da cultura da 
organização”
MIRIAM RODRIGUES, 

DOUTORA EM 
ADMINISTRAÇÃO DE 

EMPRESAS PELA FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS, ATUA 

COMO DOCENTE NA ÁREA 
DE GESTÃO DE PESSOAS 

E COMPORTAMENTO 
ORGANIZACIONAL E 

COORDENA OS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO 

TECNOLÓGICOS EAD DO 
CENTRO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS E APLICADAS 

DA UNIVERSIDADE 
PRESBITERIANA MACKENZE

em seu negócio. “Diante disso, é impor-
tante que a empresa estabeleça códigos 
de conduta e ética de funcionários e que 
crie mecanismos de denúncia a serem 
utilizados, nos quais os trabalhadores 
vítimas de assédio – ou que presenciem 
situações de assédio – sintam-se à von-
tade para se queixar antes de tomar uma 
medida como o pedido de demissão ou a 
propositura de uma reclamatória traba-
lhista”, detalha.

A empresa deve adotar política interna 
de incentivo à denúncia, bem como pu-
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nir devidamente casos de assédio com-
provados, demonstrando-se completa-
mente impiedosa em relação aos asse-
diadores. Para tanto, é dever da empresa 
demitir o assediador. “Por fim, sugere-se 
que as empresas orientem seus funcio-
nários, promovam palestras explicativas 
sobre assédios no ambiente de trabalho, 
preferencialmente por profissionais es-
pecializados no assunto (como médicos, 
psicólogos e advogados), de forma a aler-
tá-los sobre as consequên cias jurídicas, 
físicas e psicológicas capa zes de atingir a 
vítima de situações envol vendo assédio, 
seja ele moral, seja sexual”, conclui a ad-
vogada Claudia.

Já as pessoas que se sentem assedia-
das devem buscar algum interlocutor na 
empresa com quem possam tratar esta 
questão. Às vezes é o líder, às vezes a área 
de Recursos Humanos ou algum canal 
de comunicação existente na organiza-
ção. “O assédio é sempre um fenômeno 
grave e não pode ser entendido como al-
go normal ou que faz parte da cultura da 
organização”, afirma a doutora em Ad-
ministração de Empresas pela Fundação 
Getulio Vargas, que atua como docente 
na área de Gestão de Pessoas e Compor-
tamento Organizacional e coordena os 
Cursos de Graduação Tecnológicos EaD 
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“É importante 
que a empresa 
estabeleça 
códigos de 
conduta e ética 
de funcionários 
e que crie 
mecanismos 
de denúncia a 
serem utilizados”
CLAUDIA SECURATO, SÓCIA 
DO ESCRITÓRIO SECURATO E 
ABDUL AHAD ADVOGADOS

FIQUE ATENTO
Ao sentir-se constrangido:
1. Demonstre que aquela situação 

não é adequada para você: 
é extremamente necessário 
que a vítima do assédio deixe 
CLARO que não está contente 
com a situação, sob pena até de 
descaracterizar o assédio. Logo, 
fale não. Fale “não gostei”. Peça 
“por favor, pode não fazer mais 
esse tipo de brincadeira/elogio?”. 
A negativa, por parte da vítima, 
é essencial como uma primeira 
tentativa prática de cessar novos 
assédios.

2. Transparência: não se cale jamais 
diante de uma situação de assédio. 
É dever da empresa garantir um 
ambiente corporativo saudável aos 
seus empregados. Assim, caso a 
negativa não tenha sido suficiente 
para frear as atitudes impróprias 
do assediador, RELATE a situação 

de assédio internamente na 
empresa, requerendo que alguma 
providência seja tomada. 

3. Não pegue a empresa de 
surpresa: antes de tentar resolver 
o incidente por vias externas 
(inclusive judiciais), tente resolver 
o ocorrido “dentro de casa”.

4. Diálogo aberto com a empresa: 
o auxílio que você precisa às 
vezes está mais próximo do que 
você imagina. Relate, denuncie 
internamente, dialogue.

5. Procure seus direitos perante o 
Judiciário: se após sanadas todas 
as tentativas de dialogar e resolver 
o problema do assédio dentro da 
empresa, a situação permanecer, 
ou a empresa não tomar nenhuma 
atitude perante o assediador, 
procure seus direitos na Justiça 
do Trabalho ou mesmo na Esfera 
Criminal. 

FONTE: CLAUDIA SECURATO, SÓCIA DO ESCRITÓRIO 
SECURATO E ABDUL AHAD ADVOGADOS.

do Centro de Ciências Sociais e Aplica-
das da Universidade Presbiteriana Ma-
ckenze, Miriam Rodrigues.

POR DENTRO DA LEI 
Tramita no Congresso Nacional o Pro-

jeto de Lei 4742/01, que tipifica, no Códi-
go Penal, o crime de assédio moral no am-
biente de trabalho, com previsão de pena 
de detenção de um a dois anos e multa. 
Sem prejuízo da pena correspondente à 
violência, se houver. Foi aprovado na Câ-
mara dos Deputados em março deste ano 
e agora aguarda decisão do Senado.

 No âmbito internacional, a Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT) 
possui várias convenções que dispõem 
sobre a proteção da integridade física e 
psíquica do trabalhador, a exemplo da 
Convenção nº 155, de 1981.

O advogado, sócio da área trabalhista 
da Benício Advogados Associados, gra-
duado pela USP e com MBA pela FGV, 
Marcos Lemos, explica que a Constitui-
ção Federal, por exemplo, tem como fun-
damento a dignidade da pessoa humana 
e o valor social do trabalho, além de pre-
ver o direito de reparação por dano mo-
ral, material e a imagem. E que essa de-
terminação da constituição garante di-
reitos ao trabalhador. 

O art. 154 da CLT, por sua vez, deter-
mina que as empresas tenham o dever 
de cumprir qualquer norma que verse 
sobre saúde e meio ambiente do traba-
lho, inserindo-se neste conceito, por ób-
vio, a obrigação da empresa em manter 
um ambiente livre do assédio. 

Os artigos 186 e 927 do Código Ci-
vil preveem a obrigação, por parte do 
ofensor, de reparar o dano causado a 
outrem. “Em paralelo a estas normas 
temos, também, o art. 482 da CLT, que 
possibilita a demissão por justa causa 
do assediador. Há, ainda, o art. 483 da 
CLT, que possibilita que o assediado en-
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tre com um pedido de rescisão indireta. 
Nesta hipótese, o empregado assediado 
poderia ‘despedir’ o seu empregador”, 
completa Lemos.

Portanto, à vista de todo este conjun-
to de normas, é muito importante que 
o ofendido procure os seus direitos, de-
nunciando os atos de assédio, e não ape-
nas para obtenção de uma indenização, 

SAIBA A 
DIFERENÇA
Assédio moral: o assédio moral é 
a exposição à situação humilhante 
e constrangedora, de forma 
repetitiva ou não, que visa humilhar, 
coagir e denegrir o indivíduo. 

Assédio sexual: o assédio sexual é 
todo comportamento indesejado 
de caráter sexual, sob forma 
verbal, não verbal ou física, com o 
objetivo ou o efeito de perturbar 
ou constranger a pessoa, afetar 
a sua dignidade ou de lhe criar 
um ambiente intimidativo, hostil, 
degradante, humilhante ou 
desestabilizador.

Bullying: é a prática de atos 
violentos, intencionais e repetidos 
para causar danos à vítima.

Stalking: é a perseguição 
decorrente de uma obsessão que 
invade a intimidade da vítima, 
incluindo contato insistente pelo 
telefone e pela internet.

FONTE: SABRINA FERRER, PSICÓLOGA-CHEFE DO 
FALAFREUD, O PRIMEIRO APP DE TERAPIA ON-LINE DO 
BRASIL.

TECNOLOGIA 
CONTRA O 
ASSÉDIO

O PCI - Portal 
Confidencial 
Independente, 
idealizado 
pelo CEO da 
SP Auditores, 
João Vieira 
Uchôa Filho, 
que pode ser 

acessado de qualquer lugar e a 
qualquer hora, atende tanto o 
público interno quanto o externo 
de qualquer empresa. Entre suas 
funcionalidades, a plataforma 
apura casos de assédio sexual nas 
empresas. 

A pessoa cria um usuário e 
senha e descreve a denúncia. 
Eles garantem a privacidade e 
anonimato estimulando assim 
que mais pessoas denunciem. 
“Essa privacidade incentiva que 
mais pessoas tomem coragem 
e denunciem, sem medo de 
represálias ou sansões”, acredita 
Uchôa Filho.

A empresa responsável pela 
novidade no mercado brasileiro é 
a SP Auditores, que cuida de toda 
gestão do processo de denúncia, 
do início ao fim, e nem presidente, 
acionista ou investidor estão 
imunes à investigação. É feita pela 
plataforma gestão, averiguação e 
acompanhamento de cada caso. 

PAPO DE ESPECIALISTA

O QUE DIZ A CONSTITUIÇÃO SOBRE 
CASOS DE ASSÉDIO NO TRABALHO?
Segundo Marcos Lemos, advogado, sócio da área trabalhista da 
Benício Advogados Associados, graduado pela USP e com MBA 
pela FGV, a Constituição Federal tem como fundamento a dignidade 
da pessoa humana e o valor social do trabalho, além de prever o 
direito de reparação por dano moral, material e a imagem. E que 
essa determinação da constituição garante direitos ao trabalhador.
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mas, sobretudo, para evitar sua reinci-
dência por parte do agressor e estimular 
empresas eventualmente omissas no tra-
tamento do tema a adotarem uma pos-
tura de conscientização e enfrentamento 
do problema.

Igualmente importante é que as em-
presas deem a atenção necessária ao te-
ma, criando regras, qualificando funcio-
nários, fiscalizando e punindo com rigor 
os ofensores.

A advogada trabalhista do escritório 
Solon Tepedino Advogados, Luana C. 
Godinho Bicalho, explica que o assedia-
dor pode ser responsabilizado nas esfe-
ras administrativa, através da apuração 
de infração disciplinar, na esfera traba-
lhista, conforme previsão nos artigos 482 
e 483 da CLT, na esfera civil, mediante 
ações indenizatórias de cunho moral e 
material, e ainda na esfera criminal, ca-
so o assédio moral caracterize em lesão 
corporal, crimes contra a honra, racismo 
e outros. “O Direito do Trabalho assegu-
ra à vítima do assédio a possibilidade de 
requerer a rescisão indireta do contrato 
de trabalho, por meio da qual o trabalha-
dor recebe todas as indenizações previs-
tas em lei, como multa de 40% sobre o  
FGTS, projeção de aviso prévio, 13º sa-
lário e férias, sem prejuízo de ingressar 
com ação trabalhista pleiteando danos 
morais e materiais sofridos em virtude 
do assédio”, completa Luana. 
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