Este ebook foi criado pelos colaboradores do Ouvidor
Digital, solução de Canal de Denúncias para empresas
de todos os portes.
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INTRODUÇÃO
O Assédio não é um fato novo e está presente nas
relações de trabalho tanto na iniciativa privada quanto na
pública. Esta conduta fere as relações de trabalho e
atentam contra a dignidade da pessoa humana.
.

52% dos trabalhadores brasileiros já sofreram algum tipo
de assédio no ambiente de trabalho e 34% já
presenciaram algum tipo de abuso.
Apesar de ser um assunto muito discutido, poucas
pessoas sabem identificar ou têm uma compreensão
parcial e errônea.
Pensando nisso, criamos este Guia de Prevenção ao
Assédio no trabalho.
Aproveite!

O QUE É ASSÉDIO MORAL?
Conforme a Cartilha do TST:
"A exposição de pessoas a situações humilhantes e
constrangedoras
no
ambiente
de
trabalho,
de
forma
.
repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades. É
uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade
do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando
o ambiente de trabalho.''

O objetivo é desestabilizar o indivíduo emocional e
profissionalmente e pode ocorrer de forma direta (piadas,
gritos, humilhações) e indireta (boatos, isolamento,
retirada da autonomia do indivíduo e sobrecarga de
tarefas).

O QUE NÃO É ASSÉDIO MORAL?
Exigir que o trabalho seja feito;
Aumento do volume de trabalho;
Uso de mecanismos tecnológicos de controle;
Más condições de trabalho.
.

TIPOS DE ASSÉDIO MORAL
Assédio Moral Descendente
É o tipo de assédio mais comum. Ocorre quando o
superior hierárquico assedia o seu subordinado. Os
superiores se aproveitam da sua condição de autoridade
para colocar seus subordinados em condições vexatórias,
por meio de humilhações e piadas, além de exigir metas
impossíveis.
Assédio Moral Institucional
Neste caso, a empresa possui uma cultura que apoia e
incentiva o assédio. Normalmente, são empresas com um
caráter extremamente competitivo, utilizando-se de
estratégias desumanas para estimular a produtividade
dos seus colaboradores.

Assédio Moral Ascendente
O Assédio Moral ocorrido entre um colaborador ou um
grupo de colaboradores contra o chefe. Por exemplo,
como ações ou omissões para boicotar o chefe ou através
de chantagens.
.

Assédio Moral Horizontal
Ocorre entre colaboradores do mesmo nível hierárquico.
Quando a empresa estimula a competitividade demasiada
entre seus empregadores. O assediador promove uma
liderança negativa, zombando do colaborador mais
vulnerável, o excluindo do grupo.

COMO PREVENIR O ASSÉDIO
MORAL NAS EMPRESAS?
Muitas empresas adotam uma política anti-assédio
porque entendem a relevância de cumprir o seu papel
.
social.
Por esta razão, se fazem necessárias condutas preventivas
para mitigar os riscos no ambiente de trabalho.

Um dos mecanismos mais eficazes para
combater este crime nas Empresas é a
implementação de um Canal de Denúncias.
Empresas que utilizam canais de denúncias anônimas
conseguem reduzir drasticamente a incidência de casos
dessa natureza.
Uma ampla divulgação do Canal de Denúncias, alinhada a
um código de conduta e política de garantia do anonimato
do denunciante e não retaliação são essenciais para o
pleno funcionamento do combate a estas situações.
Conheça nosso Guia de Canal de Denúncias e
aprenda a implementar em sua empresa.

ASSÉDIO MORAL NO HOME OFFICE
Por ser realizado em casa, o home office possui
características diferentes. As reuniões são realizadas por
videoconferências, a entrega de relatórios são aprovados
por aplicativos e toda comunicação é feita online.
.

O assédio moral dentro desta modalidade de trabalho
também possui características distintas e está ligado à
invasão de privacidade.
O trabalho home office gera uma ideia de maior
produtividade, pois o trabalhador está em casa e
consequentemente existe uma cobrança mais intensa da
chefia, até para saber se, de fato, o trabalho está sendo
feito.
Além disso, esta modalidade também pode elevar os
comentários
maldosos
dos
colegas
sobre
a
indisponibilidade do profissional que está em casa, caso
sua produtividade não corresponda as expectativas.

EXEMPLOS DE ASSÉDIO MORAL NO
HOME OFFICE
O assédio moral no home office pode ser muito parecido
com o contato presencial entre os envolvidos.
.

O assédio ocorre através de mensagens escritas ou de
vídeo, mas existem situações que dizem respeito à
privacidade do colaborador.
É necessário ter cautela quanto às chamadas em horários
incondicionais e fora do expediente. O home office não é
desculpa para transformar o trabalho em um plantão 24
horas.
Pode ser acordado que o profissional realize alguma
atividade fora do seu horário, porém deve-se atentar ao
fato que ninguém deve ficar disponível 24 horas por dia.
Outro exemplo de assédio moral é o isolamento do
profissional. Quando suas ideias são ignoradas por todos,
não há interação com os outros colegas e feedbacks do
gestor. Este cenário pode ocorrer tanto presencialmente
quanto virtualmente.
É importante ressaltar que fazer críticas não construtivas
nas redes sociais ou em chats internos podem se tornar
situações graves e acarretar problemas aos gestores.

O QUE É ASSÉDIO SEXUAL?
O assédio sexual caracteriza-se por constranger alguém,
mediante palavras, gestos ou atos, com o fim de obter
vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o
assediador
da sua condição de superior hierárquico ou da
.
ascendência inerente ao exercício de cargo, emprego ou
função.
Há, portanto, uma finalidade de natureza sexual para os
atos de perseguição e importunação.
O assédio sexual pode se consumar mesmo que ocorra
uma única vez e mesmo que os favores sexuais não sejam
entregues pelo assediado(a).

QUAIS SÃO AS FORMAS DE
ASSÉDIO SEXUAL?
VERTICAL
.

Quando alguém em posição hierárquica superior utiliza-se
desta para constranger a vítima. Podem ser usadas:
intimidações, pressões ou outras interferências, com o
objetivo de obter algum favorecimento sexual.
O Código Penal caracteriza como crime este tipo de
conduta.

HORIZONTAL
Neste caso, não existe distinção hierárquica entre
assediador e assediado.
Não é tipificada como “crime de assédio” previsto no
Código Penal brasileiro, mas poderá ser punível
penalmente por outros tipos penais.

ASSÉDIO SEXUAL NO HOMEOFFICE
A Pandemia do covid-19 trouxe impactos no ambiente de
trabalho no Brasil. Com as medidas de isolamento social e
muitas pessoas trabalhando em regime de home office,
acreditava-se
que o assédio diminuiria.
.
No entanto, segundo a pesquisa do Instituto Think Eva
com o LinkedIn, aconteceu justamente o contrário.
Com a mudança do trabalho para um contexto virtual, o
LinkedIn, registrou um aumento de 55% no volume de
conversas entre os usuários na plataforma de março de
2019 a março de 2020.
Os assediadores se sentem mais confortáveis
virtualmente para enviar mensagens constrangedoras
para as suas colegas de trabalho.
A pesquisa aponta ainda que uma em cada seis mulheres
que sofre assédio acaba pedindo demissão e apenas 5%
realizam uma denúncia. Existe um alto nível de medo em
relação a possíveis retaliações. Além disso, é comum a
vítimas se culparem ou terem um senso de impunidade.
Este triste cenário também se agrava devido à falta de
compreensão sobre o que significa assédio sexual.

DIRETRIZES PARA PROTEGER
TRABALHADORES E TRABALHADORAS
CONTRA O ASSÉDIO
O MPT (Ministério Público do Trabalho) criou uma nota
técnica com as melhores práticas de proteção aos
trabalhadores contra o assédio.
.

É importante ressaltar que, a apresentação de prints de
tela, áudios e conversas podem ser provas contra um
possível assediador.

COMO PREVENIR O ASSÉDIO
SEXUAL NO TRABALHO
É necessário criar uma política de prevenção contra o
assédio: desenvolver ações de educação sobre o que é
.
assédio para os seus colaboradores, adotar uma postura
pública contra o assédio, a adoção de um Canal de
Denúncias externo para proteger o anonimato da vítima
e garantir o máximo conforto na hora de realizar uma
denúncia, além de ouvidoria para acolhimento das vítimas.

CANAL DE DENÚNCIAS PARA PREVENÇÃO
DO ASSÉDIO SEXUAL NO HOME OFFICE
Empresas que utilizam Canal de Denúncias anônimo
conseguem reduzir drasticamente a incidência de casos
dessa natureza.
Uma ampla divulgação do canal, alinhada a um código de
conduta e política de garantia do anonimato do
denunciante, em conjunto com a não retaliação das
vítimas são essenciais para o pleno funcionamento do
combate ao assédio.

ASSÉDIO VIRTUAL
Quando falamos de assédio virtual, também chamado de
cyberbullying, pensamos primeiramente em jovens e
adolescentes em ambiente escolar, no entanto, esta
prática é bastante presente no trabalho.
Quanto maior a inserção das novas tecnologias nas
organizações, maior a propensão desse tipo de violência
se tornar cada vez mais comum.

Segundo uma pesquisa realizada pela AVG Technologies,
30% dos brasileiros já sofreram algum tipo de assédio
virtual no trabalho.
O assédio virtual é um comportamento repetitivo,
agressivo e intencional, onde um indivíduo ou grupo de
pessoas utiliza tecnologias de informação para ofender,
hostilizar, importunar, intimidar ou perseguir a vítima.
É importante ressaltar que esse tipo de assédio pode
tomar proporções alarmantes, uma vez que as
informações circulam rapidamente no meio online.

COMO O ASSÉDIO VIRTUAL
IMPACTA A EMPRESA?
O assédio virtual impacta o clima organizacional da
empresa
e pode manchar a sua reputação.
.
As perdas na produtividade das vítimas e suas equipes
são comuns, podendo se manifestar através do
absenteísmo.
Só esses motivos já deveriam deixar as empresas em
alerta, mas seus efeitos podem ser ainda mais
devastadores caso a vítima queira procurar a Justiça do
Trabalho, já que em algumas situações podem ser
consideradas assédio moral ou assédio sexual.
É importante lembrar sobre a responsabilidade do
empregador em relação a manutenção de um ambiente
de trabalho adequado, especialmente quando os atos de
violência se derem em espaços virtuais, mas com reflexos
concretos na saúde dos trabalhadores.

COMO A EMPRESA DEVE AGIR?
Em primeiro lugar, cabe às organizações criar um
ambiente ético que não estimule o assédio entre os
colaboradores.
É preciso realizar campanhas de conscientização por meio
de treinamentos, orientações e materiais informativos a
respeito da intimidação e suas consequências.
.

Também é fundamental a implementação de um Canal
de Denúncias externo, amplamente divulgado, onde a
vítima ou testemunhas tenham resguardado seu
anonimato, algo muito importante para prevenir e
remediar eventuais casos de assédio virtual.

CONHEÇA O OUVIDOR DIGITAL
Este material foi criado pela equipe do Ouvidor Digital no
intuito de auxiliar e instruir como a empresa deve se
portar na presença de casos de assédio em seu ambiente
de trabalho.
.

O Ouvidor Digital é uma solução para detectar casos de
violação de condutas éticas ou descumprimento a
legislação, que possam afetar o resultado financeiro, a
reputação e o ambiente de trabalho da sua empresa.
Entre tais questões de maior sensibilidade, está o
Assédio Moral e o Assédio Sexual.
Além da gestão das denúncias, facilitamos a tomada de
decisão estratégica por parte do Comitê de Ética de
nossos clientes com o uso de Inteligência Artificial e
indicadores a seu favor.
Durante todo o projeto, acompanhamos nossos clientes
na definição da estratégia e execução do lançamento,
divulgação e treinamento em relação ao Canal de
Denúncias.

Quer saber mais como podemos ajudar sua empresa
na prevenção de condutas antiéticas, deixando toda a
gestão e entrega do Canal de Denúncias nas mãos de
um time especializado?
Consulte nossos especialistas aqui
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