
Todo mundo tem direito a um ambiente de trabalho seguro, 
livre de intimidação e assédio.

A intimidação e o assédio podem levar a problemas de saúde física e mental, aumento do 

absenteísmo e exclusão da vida profissional. A empresa é responsável por garantir que as 

pessoas não sejam objeto de intimidação e assédio no local de trabalho, devendo assegurar 

medidas preventivas e um acompanhamento rápido e adequado de todas as denúncias.

O assédio é estritamente proibido. Qualquer pessoa vítima ou testemunha de assédio têm o 

dever de denunciá-lo. As lideranças são obrigadas a investigar todas as alegações de assédio no 

local de trabalho e devem responder de maneira imediata.

Intimidação e 
assédio no local 
de trabalho

Always Safe

Você ou alguém está sofrendo intimidação/assédio no local de trabalho?

Entre em contato com sua liderança, cargo superior, funcionário(a) ou 

representante de segurança e siga os procedimentos internos de comunicação.

Crie um ambiente de trabalho seguro prevenindo a intimidação e o assédio:

o Regras claras: O que é e o que não é um comportamento aceitável em nosso local de 

trabalho?

o Procedimentos de denúncia: O que fazer se sofremos ou testemunhamos intimidação 

ou assédio?

o Avaliação de risco: Que riscos temos de intimidação e assédio em nosso local de 

trabalho? Existem situações em que o risco aumenta?

o Estabeleça medidas claras: Como reduzir o risco e evitar a intimidação e o assédio?

o Fale sobre o assunto: Que experiências temos? Como podemos denunciar um 

comportamento que é percebido como desagradável? Como respondemos ao 

feedback sobre nosso próprio comportamento?

Intimidação
Ações negativas e ofensivas 
que ocorrem 
sistematicamente e se 
repetem ao longo do tempo, 
direcionadas à mesma 
pessoa. A intimidação é uma 
forma de assédio.

Assédio
Ações, omissões ou 
declarações negativas 
indesejadas que são 
percebidas ou destinadas a 
serem ofensivas, 
assustadoras, hostis, 
degradantes ou humilhantes.

Assédio sexual
Atenção sexual indesejada 
que é intencional ou 
percebida como ofensiva, 
assustadora, hostil, 
degradante, humilhante ou 
incômoda.


