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1. Preâmbulo  
 

Este documento foi cuidadosamente elaborado com base nas normas legais vigentes, 

seguindo as políticas globais da ACCIONA e em estrita conformidade com o Código de 

Conduta da organização. 

2. Objetivos  
 

1. Conscientizar e prevenir o assédio (moral e/ou sexual), visando promover a saúde 

e bem-estar dos colaboradores, da família e da sociedade; 

2. Estabelecer procedimentos claros para o enfrentamento do assédio (moral e/ou 

sexual) no ambiente de trabalho, como forma de segurança e prevenção; 

3. Promover uma cultura de respeito mútuo para garantir um ambiente de trabalho 

saudável, que valoriza a ética nas relações e na gestão; 

4. Reafirmar a preocupação da ACCIONA com o bem-estar funcional, visando a 

preservação da dignidade profissional, bem como mitigar eventual passivo 

trabalhista. 

3. Abrangência  
 

Esta instrução prática aplica-se a todos os colaboradores (empregados, estagiários, 

terceiros) – inclusive aqueles que exercem mandato, ainda que transitoriamente e sem 

remuneração – da ACCIONA. 

 

4. Metodologia  
 

As ações alinhadas nesta instrução prática visam a informação, educação, orientação e 

eventual penalização dos colaboradores da ACCIONA – com observância das seguintes 

etapas: 

• Sensibilização dos colaboradores; 

• Produção de informação sobre o tema; 

• Promoção de ações de educação e esclarecimento; 

• Treinamento da liderança; 

• Capacitação e atualização dos agentes de compliance para a devida condução das 

denúncias, em estrita conformidade com as diretrizes do Código de Conduta da 

ACCIONA. 

 
5. Conceitos  

 

• Assédio: trata-se de uma insistência inconveniente, persistente e duradoura em 

relação a alguém, perseguindo, abordando ou cercando essa pessoa. A conduta 

pode se manifestar por meio de palavras, atitudes, gestos e comportamentos, 

ferindo a dignidade e a integridade física e/ou psíquica da vítima. 

 
• Assédio moral: trata-se de uma conduta abusiva, frequente e repetitiva, que 

humilha, constrange e/ou desqualifica um indivíduo ou um grupo, atingindo a sua 
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dignidade e saúde (física e/ou mental) e, consequentemente, afetando a sua vida 

profissional e/ou pessoal. Ocorre por meio de atos, comportamentos, gestos, falas 

ou de forma escrita. Pode ser de natureza: (i) vertical descendente (a violência é 

praticada pela direção ou pelo superior hierárquico) ou ascendente (a violência é 

praticada por um ou mais empregados contra um superior); (ii) horizontal (a 

violência é praticada por um ou mais colegas do mesmo nível hierárquico); ou (iii) 

mista (a violência é praticada por superior hierárquico em conjunto com um ou mais 

colegas do mesmo nível hierárquico). 

 
• Assédio sexual: trata-se de uma conduta reprovável e indesejável, de índole 

sexual, atentando contra a dignidade da vítima, notadamente quando se cria um 

ambiente intimatório. Ocorre por meio de atos, comportamentos, gestos, falas ou 

de forma escrita. É uma conduta inclusive considerada como crime no Código Penal 

Brasileiro (artigo 216-A), quando ocorre no trabalho subordinado: “constranger 

alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se 

o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 

exercício de emprego, cargo ou função”. 

 
6. Pilares desta Prática  

 

Esta prática visa coibir a ocorrência de qualquer situação que possa ser configurada como 

assédio (moral e/ou sexual), especialmente em situações de trabalho – de forma que: 

 

• No âmbito laboral, é proibida qualquer conduta que atente contra a dignidade e/ou a 

integridade física e/ou psíquica dos colaboradores da ACCIONA. 

 
7. Responsabilidades  

 

7.1 Responsabilidades da ACCIONA 

 
 

• Conscientizar seus colaboradores quanto à importância desta instrução prática, 

especialmente como forma de promover um clima de respeito, participação e 

confiança; 

• Promover eventos de capacitação, esclarecimento e conscientização sobre o tema; 

• Promover treinamento para as lideranças e agentes de compliance para a adequada 

aplicação desta instrução prática; 

• Cumprir todas as diretrizes deste documento; 

• Assegurar a operacionalização da instrução prática, com observância de padrões 

éticos e técnicos; 

• Manter a confidencialidade das denúncias recebidas. 
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7.2 Responsabilidades dos colaboradores da ACCIONA 

 
 

• Participar do treinamento sobre esta instrução prática e cumpri-lo fielmente, 

evitando e combatendo todas formas de assédio; 

• Colaborar para a construção de um ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo; 

• Resolver eventuais conflitos pelo diálogo e, se necessário, com a presença de um 

mediador. 

 

7.3 Responsabilidade das empresas contratadas e subcontratadas 

 
 

• Adequar suas ações para observância das diretrizes desta instrução prática, 

divulgando amplamente seus termos para seus respectivos empregados. 

 

 
8. Canais de Denúncia  

 

O registro de ocorrências poderá ser feito mediante os canais abaixo indicados: 

 
 

• Preferencialmente on-line, acessando o site: https://canaletico.acciona.com/;  

• De maneira física, preenchendo o formulário específico, previsto no ANEXO 1 

desta instrução, que deverá ser depositado, devidamente lacrado, nas urnas de 

denúncias    disponibilizadas em todas frentes de trabalho da ACCIONA. 

 

As denúncias serão tratadas confidencialmente e deverão conter a maior quantidade de 

dados e informações que contribuíam para o esclarecimento do fato. 

 
9. Fluxo de Informações  

 

Qualquer colaborador da ACCIONA que vivencie uma situação de assédio, como vítima ou 

como testemunha, deve realizar o registro da ocorrência, com a indicação do maior 

número de detalhes possível – como, exemplificadamente: 

• Descrição dos fatos; 

• Identificação das pessoas envolvidas; 

• Data e horário da ocorrência e/ou desde quando acontece a situação; 

• Local em que ocorre a situação; 

• Nomes e/ou dados de identificação de eventuais testemunhas; 

• Qualquer informação adicional que facilite a investigação dos fatos. 

As denúncias feitas on-line serão diretamente recepcionadas pela Comissão do Código de 

Conduta, que iniciará uma investigação para a apuração dos fatos. 

As denúncias feitas por meio físico serão recepcionadas por um integrante do Departamento 

de Recursos Humanos, devidamente lacradas, que encaminhará o envelope à Comissão do 

Código de Conduta para o início da investigação interna. 

https://canaletico.acciona.com/
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Todas informações relativas às denúncias serão mantidas em caráter confidencial, devendo 

ser utilizadas exclusivamente pela Comissão do Código de Conduta para a condução do 

processo investigatório, pelos agentes designados para apuração dos fatos e pelo 

Departamento de Recursos Humanos para a eventual aplicação de medidas disciplinares 

cabíveis. 

 
 

10. Avaliação Diagnóstica  
 

Após recebida a denúncia, a Comissão do Código de Conduta adotará todas providências 

necessárias para investigar os fatos relatados, podendo praticar diferentes ações para 

atingir a sua finalidade – como exemplificadamente: 

• Ouvir separadamente as partes envolvidas; 

• Visitar e avaliar o local e as condições de trabalho; 

• Coletar informações e/ou documentos com os departamentos competentes; 

• Ouvir testemunhas; 

• Realizar outras diligências que entender necessárias. 

 

11. Resultados  
 

Depois de analisar as informações coletadas durante a investigação e tirar as conclusões 

cabíveis, a empresa tomará as medidas disciplinares aplicáveis a cada caso. 

Qualquer que seja a conclusão do processo investigatório, a ACCIONA poderá avaliar a 

conveniência de aplicar qualquer medida complementar que se entenda necessária para 

melhorar as condições do ambiente de trabalho e/ou, se for caso, a saúde de 

colaboradores eventualmente afetados. 

O processo de investigação e resolução deverá ser concluído no prazo mais curto possível, 

sendo certo que toda e qualquer excepcionalidade ou caso omisso nesta instrução prática 

deverá ser analisado pela Comissão do Código de Conduta, com a observância da 

legislação aplicável. 
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE DENÚNCIA – ASSÉDIO 
 

São Paulo, ….… de….…....…… de 20……… 

 

DADOS DO DENUNCIANTE 

Nome completo: __________________________________________________________________ 

CPF:_______________________________________ RG: ____________________________________ 

Relação com a ACCIONA: ( ) Empregado (  ) Terceiro (  ) Outro: _________________________ 

Cargo: ___________________________________ Setor:__________________________________ 

Telefones: (   ) ______________________________ (    ) ___________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

DADOS DO DENUNICADO 

Nome completo: __________________________________________________________________ 

CPF:_______________________________________ RG: ___________________________________ 

Relação com a ACCIONA: ( ) Empregado (  ) Terceiro (  ) Outro: _________________________ 

(  ) Denunciado desconhecido – Dados gerais para tentativa de identificação (sexo, idade estimada, 

relação com a ACCIONA e afins): _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________ ____________________________________________________________________ 

· Caso tenha mais de um denunciante ou denunciado, colocar os dados completos de todos os envolvidos 

em outra folha em anexo. 
 

DADOS DA OCORRÊNCIA 

Data: / /   

 
Horário:    

Local:   

Ocorreu quantas vezes?   _  

Relato da ocorrência:  _

 _ 
 

 

 

· Caso necessite de mais espaço, anexar outra folha para continuar a descrever a denúncia. 

 
Existe prova documental do ocorrido (e-mails, fotos/imagens, vídeos e/ou afins)? ( ) Não. ( ) Sim. 

Favor anexar a esta denúncia. 

 
Existe prova testemunhal do ocorrido (pessoas que tenham presenciado os fatos narrados no relato da 

ocorrência)? 

( ) Não. ( ) Sim. Favor identificá-las: 

 
Nome completo:      

Relação com a Acciona: ( ) Empregado ( ) Terceiro ( ) Outro:    

Telefones: (   ) ( )     

E-mail:    
 

Nome completo:      

Relação com a Acciona: ( ) Empregado ( ) Terceiro ( ) Outro:    

Telefones: (   ) ( )     

E-mail:    

·   Caso tenha mais testemunhas, colocar os dados completos em outra folha em anexo. 
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Declaro, sob as penas da lei, que são verdadeiras as informações prestadas neste documento. 

 

 
 

<assinatura do denunciante>      Data:__ / /   


