Nós também?
Bullying e assédio sexual
na profissão jurídica

A maior pesquisa já realizada sobre bullying
e assédio sexual na profissão jurídica
6,980
entrevistados

de

135
países

realizado em

6 idiomas
participantes de
escritórios de advogados,
advogados de empresas,
promotores, membros e
funcionários do judiciário

O bullying está muito
presente no setor
jurídico, afetando:
1 em cada 2 mulheres
entrevistadas e 1 em cada
3 homens entrevistados.
O assédio sexual
também é
muito comum:
1 em cada 3 mulheres e
1 em cada 14 homens
tendo sido assediados sexualmente
em relações de trabalho.

www.ibanet.org/harassment.aspx

Os entrevistados foram:

67% mulheres

32% homens

0.2% gênero não binário

De todos os setores da profissão jurídica.

Mais precisa ser feito. Dos ambientes de trabalho
dos entrevistados, 53% tinham políticas específicas
implantandas e 22% dos entrevistados haviam
participado de treinamentos específicos sobre bullying e assédio sexual.

As vítimas não
fazem denúncias.
Em 57% dos casos de bullying e em
75% dos casos de assédio sexual,
o incidente jamais é denunciado.

As vítimas não denunciam:
em razão do status do violador,
por medo de represálias e porque
os incidentes são corriqueiros no
ambiente de trabalho.

As políticas de trabalho e os treinamentos parecem não
alcançar os objetivos desejados.
Os entrevistados que trabalham onde existe uma política específica e treinamentos
em relação ao assunto tem as mesmas chances de sofrer bullying e assédio sexual do
que aqueles que trabalham onde não há qualquer política ou treinamento específicos.

As vítimas estão deixando os locais de trabalho
onde não recebem apoio.
65% dos entrevistados que sofreram bullying e
37% dos que sofreram assédio
sexual abandonaram ou estão pensando em abandonar seus empregos.
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Bullying e assédio sexual por países*
Bullying

52-74
45-51
37-44
29-36
15-28
Dados insuficientes

% dos entrevistados que
sofreram bullying

Assédio sexual

24-35
21-23
18-20
13-17
8-12
Dados insuficientes

% dos entrevistados que
sofreram assédio sexual

*Ponderado por gênero
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Recomendações:
1. Conscientização.
A profissão jurídica tem um problema. Falemos a respeito – é o primeiro passo para alcançar mudanças.

2. Revisar e implementar as políticas de trabalho e parâmetros necessários.
As políticas de trabalho dirigidas a combater o bullying e o assédio sexual são sub utilizadas
e não são eficazes. Necessitamos de políticas mais eficazes e melhoria em sua implementação.

3. Introduzir treinamentos personalizados e de forma regular.
A formação adequada pode contribuir com a redução da frequência de más práticas no ambiente
de trabalho. A formação tem que ser a regra, não a exceção.

4. Incentivar o diálogo e divulgar os guias de boas práticas.
Trabalhemos juntos para enfrentar o bullying e o assédio sexual na profissão jurídica,
compartilhando o que funciona e o que não funciona.

5. Assumir a responsabilidade.
Este problema é de todos. Desde os profissionais em posições de liderança até os recém graduados,
todos tem a responsabilidade e devem trabalhar em conjunto para alcançar uma profissão sem
estes males.

6. Coletar informações e melhorar a transparência.
Não temos informação suficiente. É importante obter informação adequada quanto à natureza,
a frequência e o impacto do bullying e do assédio sexual. Uma vez com a informação, temos que
estar abertos. A transparência ajudará a todos a gerenciar o problema.

7. Explorar canais de denúncia mais flexíveis.
Os profissionais do direito não denunciam os casos de bullying e assédio sexual com a frequência
que deveriam, nem quando ocorrem, nem posteriormente. Temos que melhorar os canais de
denúncia existentes e explorar novos mecanismos, com o objetivo de melhorar a experiência da
vítima durante o processo de denúncia.

8. Trazer para as discussões os recém iniciados na profissão.
Os membros mais jovens da profissão são disproporcionalmente afetados por bullying e assédio
sexual. Eles tem que ser parte das discussões já que desempenharão um papel fundamental no
desenvolvimento e implementação de soluções e na criação de uma cultura de trabalho saudável.

9. Levar em consideração o contexto amplo.
O bullying e o assédio sexual não acontecem fora de contexto. Problemas mentais, falta de
satisfação com o trabalho e falta de diversidade estão relacionados. Essas dinâmicas tem que ser
compreendidas e abordadas em conjunto.

10. Manter e aproveitar as sinergias existentes.
Mudar não é inevitável. Mas é possível se as pessoas, os lugares de trabalho e as instituições
se unirem para erradicar o bullying e o assédio sexual na profissão.
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