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APRESENTAÇÃO
A Ouvidoria de FURNAS, instrumento da democracia participativa, atua como canal
diligente de interação com o ambiente interno e externo e promove análise qualificada
das manifestações dos cidadãos, o que proporciona à empresa a possibilidade de rever
e melhorar os seus processos e serviços.
O presente Relatório apresenta as principais ações desenvolvidas pela Ouvidoria em
2013, o trabalho da sua equipe na mediação das demandas, na divulgação e estimulo
ao uso desse canal e um amplo conjunto de estatísticas organizadas graficamente.

REESTRUTURAÇÃO DE FURNAS (PRÓ-FURNAS)
Por sua própria natureza, a Ouvidoria se constitui também em termômetro de satisfação do público interno e externo com a Empresa como um todo, seus valores, políticas, ética, produtos, serviços, processos, etc. Assim, vale destacar um pouco sobre o
projeto de reestruturação de FURNAS, objeto de permanente acompanhamento pela
Ouvidoria e pela Casa.
A reestruturação organizacional de Furnas, voltada para uma atuação com base em
processos, tem sido foco da atenção e ações da Alta Administração. Ela se consubstancia como importante iniciativa estratégica no sentido da transformação e fortalecimento de Furnas para uma atuação ágil, competitiva, eficiente e rentável no cumprimento
de seu papel institucional e no efetivo aproveitamento de oportunidades do mercado.
A visão estratégica de Furnas para o modelo de gestão de seus negócios, a ser viabilizado por sua nova estrutura organizacional, configurou-se como no esquema da figura
que se segue.

CORPORATIVOS

EMPREENDEDORA

ENGENHARIA
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OPERADORA &
MANTENEDORA

A estrutura organizacional ao longo de 2013 sofreu profundas alterações, de forma a
ajustá-la ao modelo de negócios definido e aos desafios futuros da empresa.
Entre as mudanças, foram reduzidas as unidades de gestão da empresa em 26%, de
modo a otimizar o processo decisório e facilitar ainda mais a comunicação e a coordenação entre as áreas.
Foram configuradas (criadas) novas áreas críticas para o futuro da empresa, como o
Centro de Serviços Compartilhados, a Assessoria de Organização e Processos e o Escritório de Projetos. Também foram definidos focos mais estratégicos (menos operacionais) para algumas áreas críticas, como na Gestão Estratégica de Pessoas e em Tecnologia da Informação, e remodelados os Comitês voltados para a tomada de decisões.
Considerando a reestruturação organizacional da empresa e a otimização de seus processos, foi elaborado um detalhado e abrangente Plano de Comunicação e Gestão da
Mudança, que motive e viabilize suas implementações.
Com a implementação da gestão por processos, Furnas passará a ser mais competitiva, através da otimização de custos e consequente aumento da eficiência em seus
serviços.
Pode-se dizer que as demandas encaminhadas à Ouvidoria contribuíram com o projeto,
fornecendo informações e sugestões de melhorias nos processos em transformação.

PROCESSOS ADMINISTRADOS PELA OUVIDORIA
OUVIDORIA
A Ouvidoria de FURNAS tem por atribuição receber, analisar e mediar demandas decorrentes de procedimentos da atuação da Empresa, com o objetivo de responde-las
ou solucioná-las, com a maior brevidade possível, sempre observando os princípios da
legalidade, da transparência, do sigilo e da ética.
Desse modo, assegura que as expectativas e necessidades dos stakeholders sejam
conhecidas e consideradas pelos gestores, contribuindo para a eficiência dos processos
internos, serviços e da gestão de riscos da companhia.
Além de atender as exigências da Lei Sarbanes-Oxley, a Ouvidoria de Furnas atua em
consonância com as orientações da Ouvidoria Geral da União e está, de igual forma,
comprometida com a política de sustentabilidade e com as boas práticas de governança corporativa.
O livre acesso à Ouvidoria é assegurado por meio de formulário eletrônico disponível
no site de FURNAS, fax, telefone, pessoalmente, carta ou outro documento. Em todas
essas formas de comunicação o nome do manifestante é mantido em sigilo e o conteúdo
da mensagem tratado com seriedade, isenção e de forma reservada.
Além da Ouvidoria, há os canais “Fale com Presidente” e “Serviço de Informação ao
Cidadão - SIC”.
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FALE COM O PRESIDENTE
Canal direto com o Presidente de FURNAS, exclusivo do público interno, para esclarecer dúvidas e encaminhar sugestões e comentários.

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Com a aprovação da Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, que entrou em
vigor em 16 de maio de 2012, a Controladoria-Geral da União (CGU) desenvolveu um
sistema informatizado para atendimento ao público - o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, o qual disponibiliza diversas informações de interesse ao público, acessíveis
no site de Furnas por meio do banner:

Caso o cidadão não encontre disponível a informação pretendida na página do SIC
FURNAS, poderá solicitá-la, preferencialmente através do registro da sua solicitação no
sistema eletrônico do Governo Federal, no endereço http://www.acessoainformacao.
gov.br, cujo banner pode ser acessado na página de Furnas na internet.
Poderá ainda, solicitá-la por correio, telefone ou pessoalmente. Para tanto, o interessado deverá preencher um formulário de cadastramento com seus dados pessoais,
indicará a empresa que detém a informação pretendida e formulará sua solicitação,
que será retransmitida para o endereço eletrônico sic@furnas.com.br para análise da
Ouvidoria.

A fim de atender a transparência passiva, Furnas adotou o sistema do e-sic da Controladoria Geral da União, que tem por propósito registrar pedidos dos cidadãos que
pretendem ter acesso a informações da empresa.
O referido sistema gera relatórios das informações solicitadas de diversos órgãos e
entidades públicas, inclusive FURNAS.
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ESTATÍSTICAS DAS MANIFESTAÇÕES
Quantitativo geral
De acordo com os processos descritos no item anterior, segue análise quantitativa das
demandas recebidas em 2013.
O quadro a seguir apresenta o total de 918 demandas recebidas pelos 3 canais administrados pela Ouvidoria, sendo 649 manifestações postadas na Ouvidoria, 136 pedidos de informações dirigidos ao SIC e 133 mensagens encaminhadas ao “Fale com
Presidente”.

Demandas Recebidas pela Ouvidoria
Fale com o
Presidente:
133

Sistema de
Informações
ao Cidadão:
136

Ouvidoria: 649

TOTAL: 918

É importante destacar que em relação a 2012, houve queda de aproximadamente
16,9% no número de manifestações, enquanto os pedidos de informações enviadas ao
SIC tiveram acréscimo de 30,1%.
A redução das manifestações está relacionada a alguns fatores, tais como: a utilização
adequada da Ouvidoria como pós-atendimento aos demais canais existentes, a implantação do trabalho realizado pelo Pró-Furnas, e a melhoria de serviços e processos
na empresa, como aqueles relativos a serviços gerais.
Já o acréscimo dos pedidos de informação (SIC) está associado ao fato que somente
em 2013 pode ser contabilizado o período anual (janeiro a dezembro de 2013), pois
no ano anterior o quantitativo foi apurado apenas de maio (entrada em vigor da LAI)
a dezembro de 2012.
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Demandas por Tipo
As demandas são classificadas como: agradecimento, elogio, comunicação, sugestão,
denúncia, reclamação, solicitação, fale com presidente, pedido de informação e meio
ambiente, sendo esta última aplicada em atenção à política de sustentabilidade da
Empresa, que busca equilibrar as oportunidades de negócios às necessidades atuais da
sociedade e ao bem-estar das gerações futuras, e ainda alinhada à Lei Sarbanes-Oxley.
Pedidos de
Informações (SIC):
136

Solicitações: 171

Fale com o Presidente:
133

Denúncias: 98

Reclamações: 269
Meio Ambiente: 4
Agradecimentos: 5

Comunicação: 66
Elogios: 6

Sugestões: 30

TOTAL: 918

Classificadas como Denúncia
É relevante dizer que as manifestações classificadas como DENÚNCIA somaram 98,
das quais 73 resolvidas através da ouvidoria e 25 consideradas “sem seguimento”,
por: duplicidade de protocolo (15), ausência de competência (1) e ausência de informações necessárias (9). Por fim, foram encaminhadas 6 manifestações à Comissão de
Ética. Dentre as 73 DENÚNCIAS que tiveram prosseguimento no âmbito da Ouvidoria,
destacam-se:
Supostos atos que estariam violando norma interna da Empresa como, por exemplo, regras de frequência, diárias de viagens, trabalho em turno, violação à NR 10
– falta de uniforme para os operadores, dentre outras;
Empresas que estariam praticando a cartelização para participarem de processo
licitatório em Furnas e demais empresas do sistema Eletrobrás, bem como atos que
violam direitos humanos;
Irregularidades praticadas por empresas terceirizadas;
Uso indevido de instrumentos de trabalho, como internet e automóveis da empresa;
Construção e utilização irregular de área da empresa e APP – Área de Preservação
Permanente;
Conflito fundiário em área para instalação de parque eólico;
Empregado cedido que estaria em desvio de função.
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98

75

52

2011

2012

2013

Pode-se dizer que o aumento das denúncias decorre da confiabilidade do público interno e externo no trabalho desenvolvido pela Ouvidoria.

Demandas por origem
O quadro abaixo representa a origem das demandas, classificadas como internas,
externas e não identificadas. Em relação às demandas internas, verifica-se queda de
30%, comparativamente ao ano de 2012. Já as demandas externas sofreram pequeno
decréscimo de 0,7%.
Externas: 525

Não
identificadas:
6

Internas: 387
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A redução das demandas internas está ligada ao “Fale com Presidente”, pautada pela
transparência de informações e de decisões importantes relativas à empresa, proferidas pela Diretoria, em especial pelo próprio Presidente.
Podemos dizer que a confiança do público interno da Ouvidoria foi fortalecida pelo sucesso do programa da Ouvidoria Itinerante, que demonstrou a sua finalidade e o seu
adequado uso.

Demandas por tipo e origem
As demandas do tipo “pedidos de informação” são todas externas por serem originadas
do SIC, e, as do tipo “Fale com o Presidente”, são todas internas.
Os gráficos demonstram que das demandas de origem externa a do tipo “Comunicação” foi a mais utilizada, noticiando, principalmente, invasões de faixas de servidão,
construções indevidas embaixo de torre e em propriedades da Empresa, bem como
suposta apropriação de faixas de servidão para fins comerciais.
Das demandas de origem interna, a do tipo Reclamação foi a mais utilizada, sugerindo,
principalmente, a possibilidade de análise e aperfeiçoamento de processos internos,
tais como: reembolso médico, serviços de TI, tratamento diferenciado no que tange a
concessão de direitos e benefício trabalhistas, como horas extras e adicional de periculosidade.

Manifestações por tipo e origem
16
14

Externa
Interna

2

3

4

4
2
0

Agradecimento

10

Elogio

Meio Ambiente

Sugestão

148

Externa

120

Interna

106

57

52

64
44
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Comunicação

Denúncia

Reclamação

Solicitação

Nos gráficos acima não estão contabilizadas as demandas de origem “não identificadas”, bem como as do tipo “SIC” e “Fale com Presidente”, considerando que todas são,
respectivamente, de origem externa e interna.

Manifestações oriundas de outras Ouvidorias / Entidades
A Ouvidoria recebeu 23 manifestações encaminhadas por órgãos externos, sendo 11
da Ouvidoria do Ministério de Minas e Energia; 1, oriunda da Fundação Real Grandeza;
1, do Após Furnas; 3, da Eletrosul; 5, da Eletrobrás; e 2 do Portal Transparência.
Portal
Transparência: 2

Após Furnas: 1

Fundação Real
Grandeza: 1
Eletrosul: 3

Ministério de
Minas e Energia:
11

Eletrobrás: 5
TOTAL: 23

Os temas destas demandas são relativos, dentre outros, a Concurso Público, Licitação,
Restruturação de FURNAS, Plano de Saúde e melhorias em cidade (Além Paraíba) afetada pelo empreendimento da empresa.
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Manifestações internas por diretoria de origem
O gráfico abaixo demonstra que os colaboradores lotados na Diretoria de Operação e
Manutenção – DO (155), na Diretoria de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e Implantação de Empreendimentos – DE (88) e Diretoria de Administração – DA (62), são os
que mais postaram demandas. Das 387 de origem interna, 43 não tiveram sua Diretoria de origem identificada.
Operação: 155

Engenharia: 88

Não
Identificadas:
43

Novos
Negócios: 7
Financeira: 13

Presidência: 19

Administração:
62

TOTAL: 387

Manifestações por diretoria de destino

Operações: 200
Administração: 363

Comissão de Ética: 10

Presidência: 233

Novos Negócios: 4

Financeira: 7
Engenharia: 101
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TOTAL: 918

A Diretoria de Administração – DA, como nos exercícios anteriores, recebeu o maior
número de manifestações que trataram, na sua maioria, de assuntos recorrentes, sendo os mais relevantes:
Solicitação de informações a respeito do Plano de Readequação do Quadro de Pessoal – PREQ;
Reclamações sobre tratamento diferenciado para com os colaboradores das áreas
regionais;
Reclamações sobre o reembolso médico;
Questionamentos sobre concursos públicos realizados;
Informações sobre Efetivação de colaboradores contratados;
Mediações para pagamento de direitos trabalhistas;
Questionamentos sobre o acordo homologado no STF, terceirizados e Concurso Público.
Da mesma forma, as manifestações encaminhadas para análise da Diretoria de Operação e Manutenção – DO versaram, principalmente, sobre:
Invasão e limpeza de terrenos de propriedade de Furnas;
Construções irregulares em faixas de servidão;
Denúncias sobre relação gerencial diferenciada entre áreas da Empresa e abusiva
em algumas situações;
Questões decorrentes da alterações de turno de trabalho dos operadores;
Denúncia de ação predatória de pretenso proprietário de glebas rurais, as quais se
encontram em Área de Preservação Permanente (APP) no reservatório da UH Serra
da Mesa/GO. Furnas mantêm fiscalização constante em toda área dos reservatórios
e foi verificado que este ponto fica fora da área desapropriada.
A significativa quantidade de manifestações encaminhadas à Diretoria da Presidência
– DP refere-se às áreas de Responsabilidade Social, sobre os eventos que ocorrem no
Espaço Cultural e patrocínio, além das atinentes ao canal “Fale com Presidente” e das
concluídas diretamente pela Ouvidoria.
As Diretorias de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e Implantação de Empreendimentos - DE, de Finanças – DF e Gestão de Novos Negócios e Participações – DN receberam
número reduzido de demandas e trataram dos seguintes assuntos:
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Diretoria de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e Implantação de Empreendimentos - DE
Solicitação de prestação de contas de bens doados para Sapucaia. Demonstração
baseada no cumprimento das obrigações de FURNAS estipuladas no processo de
licenciamento ambiental do AHE Simplício;
Construções irregulares erguidas debaixo da rede de transmissão, inclusive já habitadas. Foi comprovada a existência destas construções e assumido o compromisso
de que providências seriam tomadas para regularização;
Indenização por área desapropriada;
Construção e utilização irregular de área da empresa e APP – Área de Preservação
Permanente.
Diretoria de Finanças - DF
Acionista da empresa desejando saber forma e condições de pagamento de dividendos.
Diretoria de Gestão de Novos Negócios e Participações – DN
Informações sobre Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D: geração de
energia a partir de resíduos sólidos urbanos, devido a sua destinação inadequada,
através da carbonização dos resíduos;
Informações sobre critérios utilizados para a composição dos valores recebidos pelos municípios onde se encontram instaladas e ou tenham parte de seu território
afetado por Usina Hidrelétrica;
Propostas de novas tecnologias de fontes de energia elétrica sustentáveis.
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Consolidação das Demandas
No gráfico abaixo estão consolidadas as 918 manifestações, das quais 808 foram solucionadas, 32 não tiveram seguimento (por falta de conteúdo passível de apuração ou
por não serem pertinentes à empresa), 68 foram canceladas por duplicidade de protocolo e 10 foram retransmitidas para a Comissão de Ética.
Insta esclarecer que embora o Código de Ética estabeleça que a Ouvidoria possa receber questões sobre ética, a mesma não tem competência para analisá-las, razão pela
qual, as manifestações postadas na Ouvidoria sobre estes assuntos são retransmitidas
à Comissão de Ética.
Finalizadas:
808

TOTAL: 918
Sem
seguimento:
100

Comissão de
Ética: 10

TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA AO CIDADÃO
O ano de 2013 registrou aumento expressivo no tempo despendido na resposta ao manifestante, podendo-se
atribuir tal desempenho à complexidade das questões nas manifestações,
exigindo maior comprometimento da
equipe da Ouvidoria e das áreas demandadas, para garantir uma resposta
mais precisa.
Além disso, foram realizadas algumas
mediações, que por envolver diversos
órgãos na análise da questão, demandaram mais tempo.

24,06

13,9

2011

12,52

2012

2013
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AVALIAÇÕES DOS MANIFESTANTES
Após a conclusão das manifestações, é solicitado aos manifestantes que respondam ao
questionário de avaliação dos serviços prestados pela Ouvidoria, cujas respostas estão
consolidadas nos gráficos a seguir:

Satisfação ao prazo de solução
Rápida e
eficiente:
46%

Ruim,
demorou
muito: 21%

Boa, mas
podia ser
mais rápida:
33%

Estas avaliações foram respondidas por 181 manifestantes.

Forma de Atendimento da Manifestação
Foi atendida
plenamente em
tempo: 59%

Não foi atendida:
17%

Foi atendida
parcialmente fora
do tempo: 6%
Foi atendida
parcialmente em
tempo: 11%
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Foi atendida
totalmente fora do
tempo: 7%

Forma de Navegação no Site
De difícil
entendimento:
6%

De fácil
entendimento:
44%

Pode ser
m elhorado: 18%

Bom : 32%

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Programa “Ouvidoria Itinerante”
Diante dos resultados obtidos no ano anterior, foi mantido o Programa de Ouvidoria
Itinerante, cujo objetivo é divulgar e esclarecer a forma de atuação da Ouvidoria junto
às áreas regionais da Empresa, incentivando o acesso do público interno e, ampliando
assim a escuta em todas as Usinas e Subestações da Empresa.
Foram realizados 10 encontros regionais que contaram com a presença de toda a força de trabalho das Usinas e Subestações localizadas em Minas – UHE; Mascarenhas
de Moraes; Estreito; Marimbondo; Goiânia – GST.E; Brasília – GRB.O; Usina Serra da
Mesa; Itumbiara; Subestação Ivaiporã e Subestação de Foz do Iguaçu.
Os gráficos a seguir apresentam as avaliações dos participantes das palestras ministradas pela equipe da Ouvidoria.

Você sabia como contatar a Ouvidoria da
Eletrobras Furnas?

A Ouvidoria é facilitadora das relações
entre empregados e empresa?
Sim: 91%

Sim: 53%

Não: 47%

Não: 9%
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Você confia que a Ouvidoria possa manter sigilo dos seus dados pessoais?

Como você avalia o Programa Ouvidoria
Itinerante?

Sim: 74%

Não: 26%

Bom: 50%

Muito bom:
41%

Ruim: 2%

Razoável:
7%

Pela pesquisa realizada pode-se constatar que a Ouvidoria é um canal essencial para
mediar questões entre o Empregado e a Empresa, e que há uma grande satisfação pelo
trabalho realizado.

Relatórios de Sustentabilidade
A Ouvidoria apurou os dados qualiquantitativos necessários para compor os indicadores sociais, dentre as manifestações postadas relativas ao ano de 2013, a saber:
HR4 – Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. Não houve
ocorrência.
SO4 – Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. Não houve ocorrência.
HR11 – Número de queixas relacionadas a direitos humanos registradas, encaminhadas e resolvidas através de mecanismos formais de queixas.
O relatório de sustentabilidade da Empresa encontra-se publicado em seu sítio eletrônico
www.furnas.com.br
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Participação em eventos e treinamentos
3ª Reunião Geral das Ouvidorias Públicas, realizada pela Ouvidoria Geral da União
– OGU, Controladoria Geral da União – CGU, Brasília – março de 2013.
Seminário de 1 ano da Lei de Acesso à Informação, Brasília/DF – maio de 2013.
Seminário Nacional das Ouvidorias Legislativas, Brasília/DF – setembro de 2013.
Curso Oficial de Capacitação e Certificação em Ouvidoria, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES – ABO/SC, realizado nos períodos de 21 a 23 de outubro e 03 a
05 de dezembro de 2013.
“Caravanas das Ouvidorias: rumo ao sistema participativo”, em São Paulo, nos dias
23 e 24 de outubro de 2013.
Seminário “Transparência em Empresas Estatais – Lei de Acesso à Informação, Cidadania e Competividade” realizado em 14 de outubro de 2013, sede da Petrobrás,
Rio de Janeiro.
XVI Congresso Brasileiro de Ouvidorias – Recife/PE – ABO, realizado nos dias 11 a
13 de novembro.

OBJETIVOS E METAS PARA 2014
Revisão dos processos de Ouvidoria “Fale com Presidente” e “Serviço de Informação ao Cidadão – SIC”.
Informatizar de forma única a gestão dos 3 canais da Ouvidoria;
Prosseguir com o Projeto de Ouvidoria Itinerante visitando as áreas regionais, com
o fim de conscientizar e incentivar público interno ampliando, assim, a escuta em
todas as Usinas e Subestações.
Ampliar a divulgação desse canal aos stakeholders, em especial ao externo, através
de Ouvidoria Itinerante nas comunidades no entorno dos empreendimentos;
Propor a criação da Comissão Permanente de Pleitos Trabalhistas – CPPT.
Revisão da Instrução Normativa que trata do procedimento das manifestações.
Compartilhar experiências com as demais Ouvidorias do Sistema Eletrobrás.
Formalizar as Proposições como sugestões de melhoria de processos internos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Ouvidoria, colaboradora importante na viabilização de iniciativas que contribuem
para melhoria e fortalecimento da empresa, vem obtendo com o passar dos anos, bons
resultados e alcançando reconhecimento de sua relevância, tanto no âmbito interno
como no externo.
Experiências positivas com mediações de êxito, além dos atendimentos com qualidade
de resposta, ainda que fora do prazo inicial previsto, foram preocupações da Ouvidoria.
Foram alcançadas algumas metas estabelecidas no ano anterior, dentre elas: prosseguimento do Projeto “Ouvidoria Itinerante”; consolidação de parcerias com os gestores; e por fim, foram ultrapassadas fases para viabilizar a unificação da gestão dos
canais de comunicação.
Muito foi feito, mas ainda há um longo caminho a trilhar. Algumas metas prosseguem
comprometidas para 2014, como a implantação do sistema gestão único e a revisão
da IN 001.2010.
É necessário que a Ouvidoria continue buscando o aperfeiçoamento de suas ações
norteadas pelas pesquisas de satisfação, das manifestações e do programa “Ouvidoria Itinerante”, primando pelo compromisso no atendimento objetivo, no menor prazo
possível e pela transparência.
De igual forma, é importante realizar mediações eficazes com maior celeridade possível, e para tanto é indispensável que os manifestantes e demais órgãos da empresa
envolvidos percebam a importância do papel da Ouvidoria nas soluções das questões
administrativas.
Não há dúvidas que o nosso caminhar em direção a excelência seja orientado pelo trabalho em conjunto com as demais Ouvidorias, em especial as do Sistema Eletrobrás,
e, principalmente, com a participação social.
Por isso, são fundamentais a autonomia, a transparência e a independência de suas
ações e o apoio dos colaboradores e demais unidades de FURNAS, em especial da Comissão de Ética, da Auditoria Interna e das Diretorias.
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A equipe:
Ouvidora
Fernanda Merhy Lagrotta

Analistas de Ouvidoria
Hélio Araújo de Souza Junior
Gustavo Pinto da Luz Alves de Faria   
Marize Lopes Barreto
Martha Regina Simas Rubio Lessa
Fernando Antonio Cardinali
Ursula Nascimento da Rocha Branco

Formas de contato:
www.furnas.com.br / Ouvidoria / Fazer Manifestação
Tel.: (21) 2528-3815  Fax: (21) 2528-3816

Rua Real Grandeza nº. 219
9º Andar Sala 904, Bloco A
22281-900 - Rio de Janeiro - RJ
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