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“O assédio sexual, pela sua 
natureza, essencialmente 

prejudica ás mulheres. 
É um tipo de violência 
contra as mulheres e 
surge a partir de uma 

relação de poder, ao invés 
de interesse sexual. Essa 
forma de humilhação não 

acontece entre iguais e, 
portanto, a longo prazo, 
a igualdade no local de 

trabalho vai eliminar esse 
problema. No entanto, para 

o presente, é necessário 
adotar outras medidas para 

impedir tais práticas.”

Memorando sobre Igualdade 
para as afiliadas da UITA, abril 

de 1987

‘



O ASSÉDIO SEXUAL é um problema universal, dentro e fora do 
local de trabalho. Pode danificar a vida, envenenar o âmbito de 
trabalho e provocar, como consequência, traumas psicológicos 
e sociais duradouros. Pode derrubar a solidariedade, que é a 
base da organização e ação sindical.
O assédio sexual é uma ofensa punível dentro de variadas formas de legislação, 
em muitos países ao redor do mundo. No entanto, os procedimentos em 
assuntos de legislação civil e penal, frequentemente estão mal adaptados ao 
contexto do local de trabalho e à sensibilidade da questão. Algumas vítimas 
foram intimidadas por agentes da polícia e por juízes que não têm formação 
para lidar com esses casos de assédio sexual. As pesquisas apresentam 
que a maioria das vítimas não empreendem ações legais que geralmente 
levam a um processo humilhante, demorado e dispendioso. Os mecanismos 
legais são essenciais, porém, os sindicatos acreditam que também são 
necessários procedimentos para o local de trabalho, desenvolvidos entre os 
sindicatos e os empregadores – procedimentos que podem estar centrados, 
sobretudo, na prevenção. 

Por esse motivo, Unilever, a UITA e IndustriAll, as federações sindicais 
internacionais que representam a grande maioria da força de trabalho 
sindicalizada de Unilever decidiram, conjuntamente, desenvolver e 
implementar diretrizes sobre políticas e procedimentos no local de trabalho. 
O resultado disso foi o Compromisso Conjunto sobre prevenção do assédio 
sexual assinado em 26 de janeiro de 2016 (disponível on-line em http://
www.iuf.org/w/sites/default/files/Jointstatement-es.pdf (em espanhol) e 
como anexo deste folheto). As políticas e procedimentos são baseados em 
instrumentos internacionalmente reconhecidos, incluindo:

l CONVENÇÃO 111 DA OIT EM MATÉRIA DE DISCRIMINAÇÃO NO 
EMPREGO. A OIT considera que o assédio sexual é uma forma grave 
de discriminação entre homem e mulher e distingue duas formas de 
assédio sexual que deve ser evitado e proibido:
1 A conduta de caráter sexual que é indesejável e ofensiva para o 

destinatário e que se usa como condição para obter o emprego ou o 
acesso a benefícios. 

2 A conduta que cria um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou 
humilhante para o destinatário. 
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QUE DEVERIA ESTAR FAZENDO SEU SINDICATO?
“O assédio sexual não é uma questão “pessoal”; nem é um tema “das 
mulheres”; é abuso e não deve ser tolerado, seja quem for que o faça; 

combatê-lo é defender o direito de todos os trabalhadores a estar livres de 
assédio e, portanto, é uma questão sindical.”

‘Todas para Uma = Uma para Todas’, UITA, 2007: 

www.iufdocuments.org/women/2008/All%20for%20One.pdf

‘
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Os sindicatos precisam tomar medidas eficazes para evitar o assédio sexual 
no lugar de trabalho. Isso é aplicável a todos os sindicalistas: membros, 
representantes do local de trabalho e dirigentes, mulheres e homens. Todas 
as pessoas que formam o sindicato devem compreender o significado e a 
gravidade do assédio sexual e tomar as providências para erradicá-lo. Isso 
poderia levar a mudar a cultura organizacional do sindicato, mas é necessário 
fazê-lo.

l AS DIRETRIZES DA OCDE PARA AS EMPRESAS MULTINACIONAIS. De 
acordo com as Diretrizes, as empresas devem aplicar, constantemente, 
a devida diligencia em assuntos de direitos humanos para prevenir e 
corrigir qualquer impacto negativo, verdadeiro ou potencial, sobre os 
direitos humanos dos trabalhadores, como resultado de ações ou 
omissões de seus executivos. As Diretrizes definem os direitos humanos, 
entre outros instrumentos, de acordo com: 

l As Convenções fundamentais da OIT

l A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

l O Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais

l A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 
contra a Mulher, CEDAW. 

Deve ser aplicada a devida diligencia ao longo de toda a cadeia de 
suprimentos, que inclui os trabalhadores da Unilever, através de um provedor 
externo (agência).



AS pROVIDêNCIAS E 
AçõES pREVENTIVAS 
pODEM INCLUIR:

l Garantir para que todos – gerentes e trabalhadores – saibam que não se 
tolera o assédio sexual através da exibição de documentos normativos e 
de cartazes nos quadros de avisos, em todo o local de trabalho.

l Conscientizar e treinar desde o chão de fábrica até a sala de reuniões 
dos funcionários. 

l Lançar oficialmente a política e fornecer atualizações e lembretes 
regulares nas reuniões de pessoal.

l Distribuir cópias do Compromisso Conjunto a todos os trabalhadores em 
línguas que possam ler ou que tenham diagramas e imagens fáceis de 
entender.

l Apresentar e discutir a política com todos os novos trabalhadores e 
gerentes como parte do programa de indução. 

l Exigir que todos os funcionários, incluindo os trabalhadores e gerentes 
subcontratados, assinem uma cópia das normas implementadas, 
reconhecendo que foram lidas e compreendidas.

l Ter a certeza, através das medidas pertinentes, que os que fornecem 
mão de obra subcontratada adiram a esta política e a levem adiante.

l Assegurar-se que não exista material ofensivo, sexualmente explícito, 
no local de trabalho, incluindo aquele contidos nos computadores ou 
compartilhado pelas redes sociais.
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“A UITA faz um chamamento a todas as pessoas envolvidas em 
reuniões e atividades a:
• Tratar todos com respeito e dignidade
• Garantir que seu comportamento não provoque ofensas ou dar 

origem a mal-entendidos.”

Política da UITA, [2008]

‘



ESTAMOS pEDINDO AOS SINDICATOS DOS LOCAIS DE TRABALHO 
UNILEVER pARA:
l Familiarizar-se com o Compromisso Conjunto;

l realizar uma pesquisa entre os membros para determinar o alcance do 
problema no local de trabalho; 

l trabalhar com a gerência local para rever as políticas e procedimentos 
existentes e melhorá-los sempre que necessário;

l garantir que todas as políticas e procedimentos sejam apropriadamente 
implementados, não apenas “aprovados” e logo deixados fora; isso inclui 
ter a certeza que as reclamações sejam levadas a sério e tratadas com 
equidade, e que não haja retaliações nem vitimizações contra qualquer 
pessoa que se queixe de assédio sexual;

l levar adiante atividades de sensibilização e formação sobre o assédio 
sexual entre os trabalhadores, com regularidade;

l melhorar a representação das mulheres nas estruturas sindicais, em 
todos os níveis, desde que a igualdade entre os sexos é fundamental 
para o combate ao assédio sexual.

OUTRAS MEDIDAS QUE OS SINDICATOS pODEM E DEVEM TOMAR
l Fazer que os dirigentes sindicais adotem uma posição forte e ela seja 

divulgada amplamente.

l Formar Funcionários Especializados em Assédio Sexual que tenham a 
capacidade e a confiança necessária para educar, aconselhar, fornecer 
orientação para lidar com os casos e representar as vítimas.

l Realizar atividades constantes em matéria de sensibilização e formação 
para os trabalhadores, membros e dirigentes sindicais. As atividades 
podem incluir:

l Formação só para mulheres a fim de oferecer um espaço seguro 
onde as mulheres possam compartilhar informação confidencial e 
ganhar confiança para falar sem reservas;

l Integrar a prevenção do assédio sexual na formação dos delegados 
sindicais, reconhecendo que é um risco do local de trabalho.

|  4  |

l Compreender/admitir que os dirigentes sindicais / 
membros do sindicato / colegas de trabalho podem 
ser autores de assédio sexual, inclusive nas reuniões 
sindicais. 
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QUAL A RESpONSABILIDADE DA ADMINISTRAçÃO?

O Compromisso Conjunto estabelece procedimentos para que a empresa 
e os sindicatos trabalhem juntos com o objetivo de evitar e combater 
o assédio sexual. Se o assédio sexual ocorre apesar das medidas 
preventivas, o Compromisso Conjunto dispõe os 

princípios e procedimentos relativos ao assédio sexual
• O assédio sexual é uma infração disciplinar;

•	 Os	incidentes	de	assédio	sexual	serão	investigados	de	forma	confidencial	
e	tratados	de	uma	forma	que	garanta	a	confidencialidade	das	pessoas	
envolvidas e dentro de prazos rigorosos;

• Em casos de assédio sexual, o infrator será demitido e não a pessoa que 
apresentou a denúncia, caso seja necessário;

• A Companhia capacitará todos os funcionários e gerentes respeito à 
política e as suas responsabilidades de acordo com este compromisso;

•	 A	 Companhia	 irá	 monitorar	 os	 casos	 de	 assédio	 sexual,	 a	 fim	 de	
identificar	onde	poderiam	ser	apropriadas	novas	ações.

Compromisso Conjunto UITA-IndustriALL-Unilever, 2016

‘

O acordo requer da constante participação dos sindicatos e da administração. O 
Compromisso Conjunto apenas é um ponto de partida para um processo contin-
uado que garanta que o local de trabalho esteja livre de assédio sexual.

“Unilever não admitirá as retaliações ou perseguições contra os 
trabalhadores	 e	 trabalhadoras	 que	 identifiquem	 e	 apresentem	
problemas relacionados a qualquer forma de assédio sexual ou 
quem apresente queixas ou participem de quaisquer processos 
relacionados a um suposto assédio sexual, seja diretamente com 
a gerencia ou através dos procedimentos existentes de queixas 
individuais ou coletivas.

Unilever irá colaborar com os sindicatos legítimos para garantir 
que os processos vigentes sejam plenamente utilizados e também 
possam estabelecer outros canais para os processos já existentes 
que demonstrem ser inadequados.”

Compromisso Conjunto UITA-IndustriALL-Unilever, 2016



COMpROMISSO CONJUNTO DA 
UITA-INDUSTRIALL-UNILEVER 
pARA pREVENIR O ASSEDIO 
SEXUAL 



Unilever, UITA e IndustriALL declaram o seu compromisso conjunto, com o objetivo de 
promover a diversidade e a inclusão para os funcionários não-executivos da Unilever. 
A prevenção do assédio sexual no local de trabalho é um fundamento essencial para 
promover uma cultura de inclusão e diversidade. Nosso compromisso comum baseia-
se nos esforços da Unilever, da UITA, da IndustriAll e das respectivas organizações 
regionais, as afiliadas e os membros europeus que atuam através do Comitê de 
Empresa Europeu Unilever.

Esse compromisso conjunto é um resumo das normas, dos princípios e das práticas 
de acordo com as que a Unilever, a UITA e a IndustriAll se comprometem a trabalhar 
juntas para garantir que este objetivo seja atingido.

Declaração de Propósitos 

O assédio sexual é um delito grave, sendo ilegal em muitos países. O assédio sexual 
é considerado uma forma de discriminação sob uma das Convenções Básicas da OIT, 
a Convenção 111 sobre a Discriminação (Emprego e Ocupação).

O assédio sexual pode causar problemas graves de aflição e de saúde e pode levar 
a vítima a deixar o seu trabalho. O assédio sexual é um problema universal. As 
trabalhadoras são particularmente vulneráveis, sobretudo nas plantações e zonas 
francas, bem como para as trabalhadoras eventuais, temporárias ou migrantes.

Grande parte do assédio sexual é cometido por homens contra mulheres. O assédio 
sexual também pode ocorrer devido à orientação sexual. Pode ser feito por colegas, 
supervisores, gerentes ou clientes.

O assédio sexual prejudica a igualdade, danifica as relações de trabalho e afeta a 
produtividade. Pode assumir muitas formas e pode abranger:

-  Qualquer insulto ou observação inapropriada, piada, insinuação e 
comentário sobre a vestimenta, o físico, a idade, a situação familiar, etc. de 
uma pessoa;

- Uma atitude condescendente ou paternalista com implicações sexuais que 
menosprezem a dignidade;

- Qualquer convite ou solicitação indesejada, implícita ou explícita, 
acompanhada ou não por ameaças;

- Todos os olhares maliciosos ou outro gesto associado à sexualidade;

- Bem como todo contato físico desnecessário, como apalpação, carícias, 
beliscões ou agressões.
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Os trabalhadores e as trabalhadoras são particularmente vulneráveis ao assédio 
sexual quando ocorre uma situação em que o risco de assédio é percebido como 
uma condição de emprego ou uma pré-condição para o emprego, ou para influenciar 
as condições de emprego ou promoção na carreira de trabalho.

Unilever, a UITA e a IndustriAll desejam garantir que todos os funcionários/as, 
incluindo os que são administrados pelos fornecedores de trabalho externo, saibam 
o que constitui o assédio sexual e entendam o que se espera deles, saibam como 
expor um problema potencial e se sintam seguros para notificar qualquer suspeita 
de abuso.

Em conjunto temos conseguido identificar ações e boas práticas para serem 
comunicadas às companhias da Unilever e às Organizações Sindicais afiliadas, a fim 
de permitir medidas concretas e um acompanhamento posterior.

Princípios, Procedimentos e Processos para impedir o assédio sexual nos 
locais de trabalho

Os procedimentos acordados entre a UITA, a IndustriAll e a Unilever baseiam-se nos 
seguintes princípios:

l  O assédio sexual é uma infração disciplinar;

l Os incidentes de assédio sexual serão investigados de forma confidencial 
e tratados de uma forma que garanta a confidencialidade das pessoas 
envolvidas e dentro de prazos rigorosos;

l Em casos de assédio sexual, o infrator será demitido e não a pessoa que 
apresentou a denúncia, caso seja necessário;

l A Companhia capacitará todos os funcionários e gerentes respeito à política 
e as suas responsabilidades de acordo com este compromisso;

l A Companhia irá monitorar os casos de assédio sexual, a fim de identificar 
onde poderiam ser apropriadas novas ações.

A UITA e a IndustriAll têm desenvolvido políticas baseadas em normas internacionais 
contra o assédio sexual e irão colaborar com suas afiliadas, a fim de promovê-las 
e implementá-las através de programas de conscientização e capacitação e nas 
negociações coletivas.

Unilever não admitirá as retaliações ou perseguições contra os trabalhadores e 
trabalhadoras que identifiquem e apresentem problemas relacionados a qualquer 
forma de assédio sexual ou quem apresente queixas ou participem de quaisquer 
processos relacionados a um suposto assédio sexual, seja diretamente com a 
gerencia ou através dos procedimentos existentes de queixas individuais ou coletivas. 
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Unilever irá colaborar com os sindicatos legítimos para garantir que os processos 
vigentes sejam plenamente utilizados e também possam estabelecer outros canais 
para os processos já existentes que demonstrem ser inadequados.

Os representantes sindicais exercem uma função essencial:
l  Com a gerencia, aconselhando seus membros sobre o que consiste o 

Assédio Sexual no local de trabalho;
l Em seus esforços com relação à conscientização e capacitação;
l Em sua assistência aos trabalhadores e membros para elevar as queixas e 

problemas, seja pelo processo do Código de Unilever ou pelos procedimentos 
existentes para queixas individuais ou coletivas ou com base na legislação 
nacional.

Próximos passos

Unilever, a UITA e a IndustriAll consideram que ações concretas são necessárias para 
prevenir o assédio sexual nos locais de trabalho. Unilever acredita que esses passos 
são essenciais para atingir os seus objetivos com relação à diversidade e à inclusão. 
Unilever acolhe com satisfação a intervenção da UITA e IndustriAll para identificar as 
áreas de maior risco e melhores práticas, bem como aumentar a sensibilização e 
supervisionar os avanços.

Com o objetivo de assegurar uma ação eficaz para prevenir o assédio sexual nos 
locais de trabalho com base nos princípios acima referidos, a gerencia e os sindicatos 
devem:

l  Concordar e documentar uma política local clara e precisa relativa ao assédio 
sexual nos locais onde ainda não exista um documento com as normas e os 
procedimentos comparáveis. Essa política irá incluir os procedimentos de 
queixas e os mecanismos para a solução de conflitos/tramitação de queixa 
com base nas normas internacionais e nas legislações e práticas nacionais 
referente à negociação coletiva. O procedimento garantirá que:

A) Os incidentes de assédio sexual sejam tramitados por pessoas de 
confiança com formação específica nesta área;

B)  todas as reclamações sobre assédio sexual são investigadas de 
forma segura, rápida e confidencial;

C) a investigação das queixas será conduzida por pessoas/
estruturas independentes, como está definido no procedimento de 
princípios do Código Empresarial ou outras disposições acordadas 
mutuamente;
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D) em todos os casos, os requerentes devem ser informados sobre os 
seus direitos legais;

E) os resultados da investigação da denúncia serão formalmente 
registrados e comunicados ao requerente e revisados por ele;

F) sejam estabelecidas sanções claras contra aqueles que cometam 
assédio sexual comprovado;

G) se assegure proteção total e apoio às vítimas de assédio sexual 
durante todo o processo e seus resultados.

l  Tomar as medidas adequadas para garantir que a gerência local e os 
membros e representantes sindicais estejam plenamente conscientes 
das normas internacionais relevantes em matéria de assédio sexual e os 
procedimentos descritos nos princípios do Código Empresarial da Unilever.

l Aprovar e implementar medidas específicas de sensibilização e formação 
por parte da gerência e do sindicado em todos os locais que apresentem 
maiores riscos, por exemplo: as plantações, onde se empregam altos 
níveis de mão de obra sazonal e onde um grande número de mulheres são 
supervisionadas por uma maioria de homens. O Grupo Misto de Trabalho 
Unilever-UITA-IndustriAll irá cooperar com esse processo sempre que seja 
necessário e irá controlar e intercambiar experiências e boas práticas.

l Concordar com procedimentos periódicos de revisão para monitorar os 
progressos.

As negociações entre sindicato/gerência a nível local para levar adiante os 
procedimentos anteriores começarão logo após a assinatura deste compromisso 
conjunto, concluído em 2016.

O Grupo Misto de Trabalho também poderá identificar áreas onde há maiores riscos 
e, eventualmente, propor e realizar o acompanhamento de tais ações.

Londres, Genebra, 26.01.2016



 
FONTES SINDICAIS
l	 Unite the Union, United Kingdom: Zero Tolerance Guide including policies, 

procedures, reporting forms (em inglês)
http://www.unitetheunion.org/uploaded/documents/Zero%20Tolerance%20
Guide%20June%20201611-24203.pdf 

l		 UNIFOR, Canada: Harassment resolving & investigation guide (em inglês e 
francês)

http://www.unifor.org/sites/default/files/documents/document/red_book_-
english-36619-_harassment_investigation_guide.pdf 

l		 UFCW, US and Canada: Sexual Harassment Reference and Rights Guide (em 
inglês)

http://www.ufcw.ca/templates/ufcwcanada/images/women/publicatios 
sexualHarassment/harassment_brosh_2014_EN_email.pdf 

DOCUMENTOS DA OIT
l		 Convenção 111 sobre a discriminação em matéria de emprego e ocupação

http://www.oit.org.br/node/472

l		 Recomendação 111 sobre a discriminação (emprego e ocupação)
http://ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312449:NO

l		 Manuais por países e outras publicações sobre assédio sexual
http://www.ilo.org/Search5/search.do?sitelang=en&locale=en_
EN&consumercode=ILOHQ_STELLENT_PUBLIC&searchWhat=sexual+harassm
ent+-+training+material&searchLanguage=en

OUTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS
l		 CEDAW – Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher  
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 

 l		 Princípios de Yogyakarta– A aplicação da Lei Internacional de Direitos Humanos 
em relação com a Orientação Sexual e a Identidade de Gênero

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-en/

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-sp/

l		 Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais (EMN) – pode acessar o 
manual para sindicalistas em

http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/0D/3D/document_doc.phtml

http://www.unitetheunion.org/uploaded/documents/Zero%20Tolerance%20Guide%20June%20201611-24203.pdf
http://www.unitetheunion.org/uploaded/documents/Zero%20Tolerance%20Guide%20June%20201611-24203.pdf
http://www.unifor.org/sites/default/files/documents/document/red_book_-english-36619-_harassment_investigation_guide.pdf 
http://www.unifor.org/sites/default/files/documents/document/red_book_-english-36619-_harassment_investigation_guide.pdf 
http://www.ufcw.ca/templates/ufcwcanada/images/women/publicatios sexualHarassment/harassment_brosh_2014_EN_email.pdf
http://www.ufcw.ca/templates/ufcwcanada/images/women/publicatios sexualHarassment/harassment_brosh_2014_EN_email.pdf
http://www.oit.org.br/node/472
http://ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312449:NO
http://ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312449:NO
http://www.ilo.org/Search5/search.do?sitelang=en&locale=en_EN&consumercode=ILOHQ_STELLENT_PUBLIC&searchWhat=sexual+harassment+-+training+material&searchLanguage=en
http://www.ilo.org/Search5/search.do?sitelang=en&locale=en_EN&consumercode=ILOHQ_STELLENT_PUBLIC&searchWhat=sexual+harassment+-+training+material&searchLanguage=en
http://www.ilo.org/Search5/search.do?sitelang=en&locale=en_EN&consumercode=ILOHQ_STELLENT_PUBLIC&searchWhat=sexual+harassment+-+training+material&searchLanguage=en
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-en/
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-sp/
http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/0D/3D/document_doc.phtml

