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Evitar assédio



Evitar assédio no local de trabalho

Primeiro, vamos entender o 

principal assédio no local de 

trabalho.



Objetivo deste curso

Reconhecendo que o assédio é uma violação dos direitos humanos, 

este curso tem como objetivo obter um entendimento comum de que 

tipo de comportamento é assédio e, em particular, entender a 

prevenção do assédio no local de trabalho.

Características do ambiente de trabalho e 

importância da gestão do trabalho

Diz-se que a característica comum dos locais de trabalho onde ocorre 

o assédio moral é que há pouca comunicação entre superiores e 

subordinados.

Características do ambiente de trabalho e importância da gestão do 

trabalho.

A comunicação adequada no local de trabalho requer um 

entendimento adequado da gestão do trabalho.

O conhecimento da gestão do trabalho deve ser adquirido não apenas 

por gerentes como gerentes, mas também por funcionários regulares 

e temporários.

Gerenciar mão de obra

A gestão do trabalho geralmente visa motivar e trabalhar os 

trabalhadores, a fim de alcançar objetivos corporativos, como 

"aumentar a produtividade" e "aumentar os lucros". Significa a 

utilização de pessoas talentosas.

Também se pode dizer que administra adequadamente uma série de 

etapas desde a colocação, transferência, educação, avaliação de 

pessoal, gerenciamento de horas de trabalho, férias e aposentadoria.



Leis necessárias para a gestão do trabalho e gestão 

da saúde

A gestão do trabalho é regulamentada por leis trabalhistas, como a 

Lei de Normas Trabalhistas, a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional, 

a Lei de Igualdade de Oportunidades de Emprego para Homens e 

Mulheres, a Lei de Licença de Assistência à Criança e Assistência à 

Família, etc.

Lei de Normas Trabalhistas, Lei de Contratos de Trabalho, Lei de 

Igualdade de Oportunidades de Emprego, Lei de Licença de 

Assistência Parental, etc.

[Regulamentos como padrões de condições de trabalho]

Direito de Saúde e Segurança Ocupacional, Seguro de Acidentes de 

Trabalho, etc.

O que é a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional?

A Lei de Segurança e Saúde Ocupacional é uma lei para garantir a 

saúde e a segurança dos trabalhadores.

Com o objetivo de criar um ambiente de trabalho confortável, os 

operadores de negócios estabelecem padrões de prevenção de danos 

para evitar acidentes ocupacionais, estabelecem gerentes de 

segurança e gerentes de saúde, obtêm qualificações e realizam 

treinamento de habilidades. Exige-se que as medidas abrangentes 

sejam sistematicamente promovidas.



Pontos da Lei de Segurança e Saúde Industrial

Lei de Segurança e Saúde Ocupacional
①Ensuring Ao garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores no 

local de trabalho,
②Law Esta lei visa promover a formação de um ambiente de trabalho 

confortável.

Sistema de gestão de segurança e saúde, medidas para proteger os 

trabalhadores de perigos e perigos para a saúde, regulamentos sobre 

máquinas e substâncias perigosas e perigosas, educação sobre 

segurança e saúde para os trabalhadores, medidas para manter e 

melhorar a saúde dos trabalhadores, etc. Leis e regulamentos 

abrangentes sobre segurança e saúde no local de trabalho.

Obrigações das empresas ao abrigo da Lei de 

Segurança e Saúde Industrial

A Lei de Segurança e Saúde Industrial estipula duas obrigações 

principais das empresas.

A primeira é a obrigação das empresas de considerar a segurança, 

conforme estipulado na Lei de Segurança e Saúde Industrial.

"Obrigação de proteger a vida e os corpos dos trabalhadores contra 

perigos no processo de utilização de laboratórios para instalar 

laboratórios, equipamentos ou instrumentos, etc. ou na prestação de 

serviços de mão-de-obra sob a direção dos usuários. "é.

E é um dever considerar a saúde.



A Lei de Segurança e Saúde Ocupacional impõe várias obrigações aos 

funcionários para manter e melhorar sua saúde, incluindo exames e 

orientações.

Obrigações das empresas ao abrigo da Lei de Segurança e Saúde 

Industrial

Além disso, a obrigação de considerar a saúde do usuário pode ser 

amplamente dividida em "a obrigação de gerenciar a saúde do 

trabalhador" e "a obrigação de tomar medidas para evitar a 

deterioração da condição de saúde quando é conhecida". Eu vou.

Tipos de assédio no local de trabalho

Depois de aprender sobre a gestão do trabalho, que é a base para a 

comunicação adequada no local de trabalho e as leis e regulamentos 

relacionados, examinaremos novamente o assédio. Existem vários 

tipos de assédio no local de trabalho.

Os principais itens são assédio sexual e assédio sexual.

Há também assédio à maternidade, assédio por paternidade e assédio 

por cuidados.

Este curso trata principalmente de assédio moral.



Assédio de poder

O assédio por poder é piorar o ambiente de trabalho de uma pessoa 

ou causar ansiedade no emprego, executando repetidamente ações e 

comportamentos que violam a personalidade e a dignidade da outra 

pessoa no local de trabalho, usando sua posição e influência em seus 

deveres. Também é chamado de assédio de poder.

Impacto do assédio

O assédio tem vários efeitos negativos.

O impacto nas vítimas é particularmente sério. Sua motivação para o 

trabalho diminui e seu desempenho se deteriora.

Pode causar problemas de saúde mental.

O agressor que tiver sido assediado será disciplinado ou citado pela 

empresa.

Isso pode ter o efeito de exigir responsabilidade legal, como danos ou 

violações dos direitos humanos.

Não são apenas as partes envolvidas no assédio, mas também os 

funcionários locais.

Quando o assédio ocorre, as pessoas que pertencem a ele ficam 

desconfortáveis e seus chefes, exceto a empresa e as partes 

envolvidas, ficam mais desconfiados e o ambiente de trabalho está se 

deteriorando.

Assédio de poder (assédio de poder)

O assédio de poder, ou abreviação de poder, tornou-se o assédio mais 
comum nos últimos anos.

ara aqueles que trabalham no mesmo local de trabalho, devido à sua 

superioridade no local de trabalho, como status de trabalho e relações 

humanas, além do escopo adequado de suas obrigações, eles sofrerão 

sofrimento físico e mental ou agravarão o ambiente de trabalho. , 

Refere-se ao ato de insegurança no emprego.



Vamos considerar o assédio moral como um exemplo

Leia a conversa entre seu chefe e subordinados abaixo para ver se há 

algum problema.

Chefe ： "Ei! Venha cedo!

Tenho uma reclamação sobre a data de entrega! !! "

Subordinado ： "É verdade?"

Chefe ： "Eu não ouvi nada! Do que estava falando!

A data de entrega é o "ki" básico!

A outra parte exige uma penalidade Ru! "

Subordinado ："Por favor, confirme com a pessoa responsável 

pela outra parte e entenda ...“

Chefe ："É 100 anos mais cedo para tomar uma decisão por conta 

própria, mesmo que seja um trabalho para você! Não 

confie demais em uma humilhação em meia pessoa!“

Chefe ："Primeiro, por favor, vá para a outra parte e peça desculpas.

Não tenho desculpa desde o início, vá rápido!

Agora é o caso do assédio moral.

Pense no que havia de errado com a conversa entre seu chefe e seus 

subordinados.



Gama de assédio moral

É importante conhecer a extensão do assédio de poder.

Existe uma grande possibilidade de que seja considerado assédio 

moral ...

✓Aqueles em que as condições de trabalho etc. entram em contato 

com a Lei de Normas Trabalhistas
✓Aqueles que podem ser feridos devido a violência física

✓Trabalho obrigatório ou horas extras, violando qualquer lei

✓Evidência clara de violações dos direitos humanos

Você não pode fazê-lo por qualquer motivo, pois é o caso se você fizer 

isso uma única vez.

✓Palavras que magoam a personalidade

✓Violência de palavras, comportamento hostil

✓Ignorar, fora de linha

Elas geralmente são negligenciadas porque ocorrem frequentemente 

na vida cotidiana, mas se forem expostas, é altamente provável que 

sejam consideradas assédio moral, portanto, tenha cuidado.

Existem principalmente problemas de gerenciamento e de trabalho 

nas áreas tratadas pela zona cinza de assédio de energia.

✓Como problemas de gestão, “cautela desnecessária pelo trabalho 𠮟

responsabilidade” e “orientação educacional excessiva”

✓Como um problema em relação ao trabalho, "não forneça as 

informações necessárias"

"Dá instruções que não podem ser executadas"

Tudo isso pode ser feito como um método de gerenciamento, mas 

todos são assédio moral, dependendo da ação.



A diferença entre instrução e cautela no

trabalho e assédio moral (1)

Os gerentes têm autoridade para dar instruções, cuidados e 

orientações necessárias para o trabalho, a fim de realizar o trabalho 

sem problemas, e desempenham um papel importante, como o 

desenvolvimento de recursos humanos para melhorar o desempenho 

da empresa e atingir as metas no local de trabalho. É responsável por 

Para isso, às vezes, instruções rigorosas são necessárias.

Por exemplo, digamos que você tenha um subordinado atrasado 

porque perde o horário prometido pelo fornecedor. Nesse momento, 

suponha que ele repreenda com um tom forte: "O que você está 

fazendo !!"

Nesse caso, pode-se dizer que é uma "faixa razoável de trabalho", e 

isso por si só não é um assédio moral.

No entanto, além dessas palavras, se você disser "Não quero 

trabalhar com você!" Ou "Volte para casa porque não precisa 

trabalhar!" ..

Diferenças entre instruções comerciais e

cautela e assédio moral (2)

A orientação e a atenção dos negócios devem ser tomadas com o 

objetivo de promover o crescimento da outra parte e, se for uma 

expressão que torne a outra pessoa estúpida ou forçada a impor seus 

pensamentos, ela se tornará um assédio moral.

Mesmo com a mesma orientação e atenção, o resultado pode ser um 

assédio moral, dependendo do momento e da maneira de transmiti-lo.



Chefe senior subordinado sênior ⇔ júnior

Lacuna de consciência

O chefe ou mais velho que fala e os subordinados ou juniores que o 

recebem podem ter uma diferença na maneira como são transmitidos.

⊳ Mesmo que você pretenda fazer uma piada leve, a pessoa 

informada pode se machucar.
⊳ You Quando você se levanta, fica difícil perceber assédio.

⊳ Statement A declaração do chefe é frequentemente reconhecida 

como uma mensagem da empresa.
⊳ Boss O chefe costuma pensar que seu discurso retórico é 

"instrução".

A comunicação diária também é um elemento muito importante.

⊳Observações que prejudicam a personalidade são estritamente 

proibidas.

⊳Mesmo que as mesmas palavras sejam usadas, a maneira de aceitá-

las é diferente, a menos que seja estabelecida uma relação de 

confiança.

⊳Às vezes, um círculo vicioso pode ocorrer devido a falta de 

comunicação.

Ponto de instrução / atenção nos negócios

Pontos-chave para instruções e cautela nos negócios

Como,

"Existe alguma relação na orientação e atenção que possa ser usada 

para mostrar medidas de melhoria e discutir? ]

"Existem intenções como" Estou esperando "? ]

“Existem relações de confiança entre seu chefe e subordinados? ]

Etc.



Para evitar o assédio de poder
（ Ambiente de trabalho）

Um bom ambiente de trabalho torna menos provável a ocorrência de 

assédio de poder.

① Sempre tente criar um local de trabalho bem ventilado

・ Benefícios das saudações

・ Criar um local de trabalho onde você possa falar abertamente

・ Criação de um local de trabalho onde seja fácil para chefes e 

colegas
consultarem

② Esforce-se e dê palavras de incentivo com uma expressão brilhante

③ O próprio supervisor de gestão pratica a voz diariamente

Se você prestar atenção aos pontos de orientação educacional, terá

menos probabilidade de se tornar um assédio poderoso.

① A negação da personalidade, o tratamento da incompetência e as 

palavras e ações que levam à insegurança no emprego são

estritamente proibidas.

② A orientação educacional é fornecida individualmente.

③ Respire antes de tomar cuidado. Tenha cuidado para não ser 

emotivo, mas sim específico e com expectativas.



Impedir que o assédio se torne mais sério

Devido ao assédio mental repetido, a vítima ficará em um estado de 

tremor só de olhar para o perpetrador e sofrerá de más condições 

físicas, como dor de estômago, fisiologia irregular e insônia.

O mau estado físico da vítima é uma medida dos danos do assédio a 

longo prazo.

Se seus subordinados, colegas ou juniores forem contratados, você 

pode evitar a gravidade do assédio chamando, ouvindo ou 

consultando-os.

Perdi eficiência e eficiência, tive menos conversas e interações 

inquietas, conversei menos, estou me sentindo mal e perdi peso em 

pouco tempo.

Esteja ciente desses sinais e evite que eles piorem.



5 pontos que não causam assédio

Por fim, vamos examinar cinco pontos que não causam assédio.

1. Respeite os sentimentos da outra pessoa

Neste nível, não presumo que seja permitido, como um sinal de 

familiaridade.

2. Não cometa o mesmo erro

Mesmo se você estiver consciente, as pessoas sempre cometem erros. 

Se você sente "Consegui!", Siga do fundo do meu coração, 

desculpando-se ou reformulando a frase.

3. Pense na posição da outra pessoa

Lembre-se de que você pode não conseguir expressar sua intenção de 

recusar, e pode suportá-la, considerando a relação hierárquica e as 

relações humanas.

4. Cuidado com o comportamento fora do local de trabalho

Isso não acontece apenas no local de trabalho. A realidade do Japão é 

que isso geralmente acontece em festas com bebidas.

5. Preste atenção ao que você diz e faz às pessoas relacionadas ao seu 

trabalho

É necessário estar atento não apenas ao comportamento entre os 

funcionários, mas também ao comportamento dos funcionários das 

diversas formas de emprego, subcontratados e outras empresas.



Com base nesses cinco pontos, vamos criar um ambiente de trabalho 
confortável e sem assédio.
Isso é tudo, obrigado pelo seu trabalho árduo.

Respeite os sentimentos da 
outra pessoa

Cuidado com o 
comportamento fora do 

local de trabalho

Pense na posição da outra 
pessoa

Não cometa o mesmo erro

Preste atenção ao que você 
diz e faz às pessoas 

relacionadas ao seu trabalho


