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Do que é feito um Líder?



"Ql e conhecimentos técnicos são 
importantes, mas Inteligência 
Emocional é condição sine qua non 
para a liderança eficaz" 

                                        Daniel Goleman



Cinco principais componentes da 
Inteligência Emocional no trabalho:
●Autoconhecimento
●Autocontrole
●Automotivação
●Empatia
●Sociabilidade



"O líder eficaz não é alguém 
amado e admirado. É alguém cujos 
seguidores fazem as coisas certas. 
Popularidade não é liderança. 
Resultados sim!"

Peter Drucker



O que é o Assédio Sexual?



• O Assédio Sexual pode ser definido como 
avanços de caráter sexual, não aceitáveis e 
não requeridos, favores sexuais ou contatos 
verbais ou físicos que criam uma atmosfera 
ofensiva e hostil. Pode também ser visto como 
uma forma de violência contra mulheres ou 
homens.



O que é o Assédio Moral?



• É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a 
situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e 
prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício 
de suas funções, em que predominam condutas 
negativas, relações desumanas e aéticas de longa 
duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais 
subordinado(s), desestabilizando a relação da vítima com 
o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a 
desistir do emprego.



Assédio Moral

• A violência moral nas empresas tem contornos 
“sutis”. 



Qual a diferença entre Assédio 
Moral e Sexual?



• O Assédio Sexual é previsto como crime no 
artigo 216-A do Código Penal. Ou seja, é um 
crime por definição.

• Não necessariamente é uma conduta 
repetitiva. Basta um episódio para que se 
caracterize o delito.

Fonte: www. sintralmac.org.br



• O Assédio Moral caracteriza-se 
frequentemente por um hábito, uma atitude 
diária e constante.

• O assédio moral embora grave, se configura 
em crime a partir das implicações decorridas 
da prática, e não, do ato em si.

Fonte: www. sintralmac.org.br



 Tipos de assédio moral 



Raio X da Violência Moral
• Quando acontece

50% Várias vezes na semana

27% uma vez por semana

14% uma vez por mês

9% raramente



Raio X da Violência Moral
• Quem pratica

90% chefe

6% chefe e colega

2,5% colegas

1,5% subordinado (contra o chefe)



Consequências da Violência Moral
• Perda de ânimo e problemas de memória
• Sensação de enlouquecimento
• Baixa auto-estima
• Depressão



Sintomas Mulheres % Homens %

Crises de choro 100 -

Dores generalizadas 80 80

Palpitações, tremores 80 40

Sentimento de inutilidade 72 40

Insônia ou sonolência excessiva 69,6 63,6

Depressão 60 70

Diminuição da libido 60 15

Sede de vingança 50 100

Aumento da pressão arterial 40 51,6

Dor de cabeça 40 33,2

Distúrbios digestivos 40 15

Ideia de suicídio 16,2 100

Falta de apetite 13,6 2,1

Falta de ar 10 30

Fonte: BARRETO, M. Uma jornada de humilhações. São Paulo: Fapesp; PUC, 2000.



Motivações Conscientes para o 
Assédio

•  Marie-France Hirigoyen (Psicanalista francesa e 
especialista no assunto) afirma que, na grande 
maioria dos casos, a violência contra os subordinados 
é consciente e estratégica – com o objetivo de criar 
as condições para que um superior hierárquico se 
livre de funcionários que se tornam indesejáveis para 
a empresa mas estão protegidos por algum tipo de 
estabilidade no emprego ou por alguma regra 
interna.



Motivações Inconscientes para o  
Assédio

•  Insegurança, complexos de vários matizes e 
intolerância a comportamentos diversos dos 
padrões mais comuns. Um caso clássico, 
descrito, é o do sujeito que avançou na 
carreira bajulando outros superiores até 
anular a própria personalidade e tornar-se um 
ampliador dos castigos e humilhações que ele 
mesmo enfrentou. 



O chefe ultrapassa o limite 
quando: 

• Dá instruções confusas e imprecisas. 

• Bloqueia o andamento do seu trabalho.

• Atribui a você erros imaginários.

• Ignora a sua presença na frente dos outros.

• Tenta forçar a demissão.

• Impõe horários injustificados.

• Fala mal ou espalha boatos a respeito do 
colaborador.



Conduta adequada da Liderança 
para evitar o Assédio Moral e 

Sexual
• Consciência Ética
• Cultura de Aprendizado
• Desmistificação das 

    relações de poder
• Ressignificação do 

    ambiente e das relações 

    de trabalho. 



“Se o homem é fruto das 
estruturas, humanizemos as 

estruturas”
Karl Marx
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