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1. Apresentação
Este ano a Ouvidoria de Furnas completou 10 anos e para firmar sua parceria com o
público interno e externo realizou, no dia 22 de maio, evento comemorativo onde foram
apresentados os marcos importantes da trajetória da Ouvidoria em Furnas e seus
projetos futuros.
A comemoração reflete a importância do trabalho desenvolvido pela Ouvidoria no sentido
de consolidar seu papel enquanto instrumento de participação social e de gestão
empresarial visando à transparência e ao aprimoramento de suas atividades e
processos.
No que tange às atividades desenvolvidas pela Ouvidoria é relevante lembrar que o
procedimento de tratamento das manifestações registradas pela Ouvidoria encontra-se
alinhado com o Programa Anticorrupção das Empresas Eletrobras, bem como às
exigências da Lei Sarbanes-Oxley e aos normativos da Ouvidoria Geral da União, ligada
ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União.
Insta ressaltar que entrou em vigor a Lei dos Usuários (Lei 13.460/2017) normatizando
as atribuições das Ouvidorias e estabelecendo obrigações e responsabilidades.
Uma das novidades é a possiblidade da Ouvidoria atuar na mediação e conciliação
extrajudicial das questões trazidas pelos manifestantes. Nota-se que essa atribuição já
era exercida pela Ouvidoria de Furnas, inclusive com previsão em normativo interno.
Outro ponto importante a ser destacado neste relatório refere-se às Proposições de
Ouvidoria, que tem como finalidade sugerir à Empresa melhorias nos seus processos e
serviços com base nas demandas recebidas na Ouvidoria, reportadas nos relatórios em
conformidade com a referida Lei dos Usuários.
Por fim, o presente relatório semestral apresenta as principais ações desenvolvidas pela
Ouvidoria no primeiro semestre de 2018, o trabalho da sua equipe na mediação das
demandas e na divulgação e estímulo ao uso desse canal e um conjunto de dados
organizados graficamente.
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2. Quantitativo Geral – janeiro a junho/2018
O gráfico a seguir apresenta o total de 527 demandas recebidas, sendo 404 manifestações
registradas na Ouvidoria (SOU), 53 pedidos de informações dirigidos ao Serviço de
Informação ao Cidadão (SIC) e 70 denúncias registradas no Canal de Denúncias das
Empresas Eletrobras (ICTS).

SIC/ SOU/ ICTS
1º Sem. 2018
ICTS
70
SIC
53
SOU
404

Total: 527

3. Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
A fim de instrumentalizar a Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à
Informação,

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, acessíveis no site de Furnas por
meio do banner:

Em atenção à transparência passiva, Furnas adotou o sistema do e-SIC da Controladoria
Geral da União, que tem por propósito registrar os pedidos dos cidadãos que pretendem
ter acesso a informações da Empresa.
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No período do relatório foram registrados 53 pedidos de acesso à informação, sendo
concedidos e parcialmente concedidos 33. Os 20 negados por Furnas foram resultantes
das seguintes causas:

Pedidos de Acesso à Informação
1º Semestre 2018
Pergunta Duplicada

1

Sem Competência para Resposta

4

Não se trata de pedido de informação

1

20

Informação Inexistente

7

Acesso Negado

7

Parcialmente Concedido

2

Concedidos

31

0

20

40

Dentre os 7 pedidos de acesso negado, a justificativa da Empresa foi: (3) informação
sigilosa de acordo com a legislação específica; (1) informação sigilosa classificada
conforme a Lei 12.527/2011; (1) dados pessoais; (1) pedido genérico; (1) pedido
desproporcional ou desarrazoado.
Dentre os 20 pedidos de acesso à informação negados, 10 foram objeto de recurso por
parte dos solicitantes, seguindo para o gestor hierarquicamente superior. Em seguida, 2
foram tramitados para a autoridade máxima da Empresa, no caso de Furnas, o
Presidente; e 1 para a CGU, conforme desenho a seguir:

Pedidos

Recurso ao
Chefe
Hierarquico

Recursos à
Autoridade
Máxima

53

10

2
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As alegações fornecidas pelos solicitantes para os recursos dos 10 pedidos realizados e
que houve a negativa de acesso, referem-se principalmente a: informações incompletas,
ausência de justificativa legal para a classificação, justificativa para o sigilo insatisfatória
ou não informada, informação recebida por meio diferente do solicitado e informação
recebida não corresponde à solicitada.
O relatório do SIC pode ser obtido no site de Furnas através do link:
http://www.furnas.com.br/acessoaInformacao.aspx

4. Estatísticas das Manifestações
4.1. Quantitativo Total
A seguir, o quantitativo total semestral das manifestações registradas na Ouvidoria:

Quantitativo Semestral de Manifestações no SOU
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

404
322

2º Semestre 2017

1º Semestre 2018

Não inclui as denúncias registradas no ICTS

Observa-se um aumento de 25% das manifestações no 1º semestre de 2018 em relação
ao último semestre de 2017. Esse acréscimo pode ser reflexo do

trabalho de

comunicação da Ouvidoria que completou 10 anos em maio de 2018, e realizou um
plano de disseminação dos seus serviços e projetos junto aos empregados da Empresa e
ao público externo.
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4.2. Demandas Por Tipo
As demandas são registradas nos seguintes tipos: solicitações, reclamações, elogios e
sugestões, ressaltando que as informações sobre denúncias realizadas após 20/08/2017
foram registradas no Canal de Denúncias das empresas Eletrobras - ICTS.
No primeiro semestre de 2018 as demandas registradas no SOU e no ICTS foram
distribuídas da seguinte forma:

Manifestações por Tipo
Denuncia
(ICTS); 70

Elogio; 8

Sugestão; 5
Reclamação;
234

Solicitação;
157

Total 1º Semestre 2018: 474
(inclui as denúncias registradas no ICTS)

A seguir apresentamos quadro quantitativo comparativo das manifestações por tipo do
2º semestre de 2017 e 1º semestre de 2018:

250

234

200
150

146

157
127

100

63 70

50
6
0

5

8

2

Reclamação

Solicitação

Sugestão

Denuncia

Elogio

2ºSemestre 2017
Total:344

146

127

6

63

2

1ºSemestre 2018
Total: 475

234

157

5

70

8
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Observando o gráfico anterior, destacam-se os tipos reclamação e solicitação que
aumentaram, respectivamente, 60% e 24%. Elogio também aumentou 25%.

4.3. Manifestações Classificadas como Denúncia
A partir de 21 de agosto de 2017, as denúncias passaram a ser registradas no canal
ICTS, sendo a Holding responsável por sua gestão e tratamento.
Entretanto, a Ouvidoria de Furnas voltou a fazer a análise preliminar das denúncias a
partir de novembro de 2017, com a finalidade de levantar informações quanto ao fato
denunciado para colaborar no seu devido tratamento junto ao CSI.
No 1º semestre de 2018 foram registradas 70 denúncias no canal externo ICTS, sendo
10 consideradas como “fora do escopo”, ou seja, o assunto não foi considerado como
denúncia pelo ICTS.

ICTS

“Fora do escopo”

10

Tratadas pelo ICTS

60

TOTAL

70

O próximo gráfico representa a evolução do quantitativo de denúncia, por semestre,
desde 2015.
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Das 70 denúncias registradas no ICTS, 40 foram encaminhadas à Ouvidoria de
Furnas para a realização de análise de plausibilidade. A análise de plausibilidade
consiste em buscar mais informações quanto ao fato denunciado e sua autoria e
contribui para definir se a denúncia está apta ou não para ser encaminhada.
Outro aspecto relevante é o quantitativo de manifestações que são registradas no
Sistema de Ouvidoria - SOU como sendo de outro tipo, possuindo, entretanto,
conteúdo de denúncia. No primeiro semestre de 2018, 25 manifestações foram
registradas diretamente no SOU e 1 manifestação encaminhada, por carta, à
Ouvidoria de Furnas. Nestes casos, a Ouvidoria de Furnas faz o registro no canal
de denúncias da Eletrobras e informa ao manifestante. Isso significa que das 60
denúncias (válidas), cerca de 45% foram recebidas pela Ouvidoria de Furnas.
4.4. Demandas por Origem

As manifestações recebidas pela Ouvidoria de origem interna somaram 129 e de origem
externa totalizaram 262. Não foram identificadas a origem de 13 manifestações,
conforme é possível visualizar no próximo gráfico:

Manifestações por Origem
Não
Identificada;
13
Interna; 129

Externa; 262

Total 1º Sem.2018: 404
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4.5. Demandas por Tipo e Origem
O gráfico a seguir demonstra que, dentre as manifestações de origem externa, a do tipo
“solicitação” foi a mais frequente, relatando a necessidade de providências quanto a
invasões e uso indevido de faixas de servidão e regularização de propriedade.
Das demandas de origem interna, as do tipo “reclamação” foram as mais frequentes,
com

destaque

para

questões

relacionadas

a

recursos

humanos

e

serviços

compartilhados.

Demandas por Tipo e Origem
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4.6. Manifestações Oriundas de Outras Ouvidorias / Entidades
A Ouvidoria de Furnas recebeu 17 manifestações encaminhadas por órgãos externos,
sendo 10 provenientes do canal externo ICTS, 5 da Ouvidoria da Eletrobras, 1 da ANEEL
e 1 manifestação do Reclame Aqui.

Manifestações Oriundas de Outras Ouvidorias
ANEEL; 1

Reclame Aqui; 1

Eletrobras; 5

Canal Denuncia
(ICTS); 10

Total: 1º Semestre 2018: 17
Os temas mais frequentes foram questões relacionadas a invasões, fraude e corrupção.
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4.7. Manifestações de Origem Interna por Diretoria de Origem

Quanto às manifestações, de origem interna, destacam-se 25 provenientes de pessoas
lotadas na Diretoria de Operação e Manutenção – DO. As demais são distribuídas entre a
Diretoria de Engenharia – DE (23) e a Diretoria de Administração – DA (17). Na Diretoria
da Presidência - DP foram registradas 10 e na Diretoria de Finanças – DF apenas 1. Não
foram identificadas 64 manifestações registradas internamente. O gráfico a seguir
mostra os dados citados:

Origem Interna por Diretoria
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4.8. Manifestações (Internas e Externas) por Diretoria de Destino
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Foram encerradas na Ouvidoria, 135 manifestações, sendo 104 sem seguimento (por
ausência

de

informações

competência de Furnas).

necessárias,

duplicidade

de

protocolo

e

ausência

de

Sendo 31 atinentes à questão da própria Ouvidoria, como

Elogio.
A Diretoria de Administração – DA, recebeu 99 manifestações no total de destinações
das demandas, sendo os temas mais frequentes:


Questionamentos sobre contratos, licitações e pagamentos diversos;



Questões envolvendo folha de pagamento, benefícios e frequencia;



Comunicação de incvasões de terrenos em áreas de servidão e uso irregular de
propriedades da empresa.

A Diretoria de Operação e Manutenção – DO recebeu 46 manifestações, sendo os temas
mais frequentes:


Reclamações sobre possíveis problemas na rede (linhas de transmissão);



Solicitações de informações sobre normas de construção às margens de
reservatórios de represas, demarcação de terrenos e projetos de transmissão que
interferem em faixas de servidão.

A Diretoria de Engenharia - DE recebeu 75 manifestações, sendo os temas mais
frequentes:


Solicitações de informações sobre regularização cadastral de propriedades, processos
de desapropriações (avaliações e indenizações) e de Meio Ambiente;



Solicitações de informações sobre normas de construção às margens de
reservatórios de represas, demarcação de terrenos e projetos de transmissão que
interferem em faixas de servidão;



Solicitações de providências sobre invasões em áreas de servidão de Furnas.

As 12 manifestações encaminhadas à Diretoria da Presidência – DP contemplaram, dentre
outras, solicitações e informações referentes a patrocínios e responsabilidade social.
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4.9. Consolidação das Demandas
Todas as 404 manifestações registradas na Ouvidoria no primeiro semestre de 2018
foram resolvidas, sendo 300 tramitadas, 86 encerradas por duplicidade de protocolo, 9
por ausência de competência de Furnas e 9 por ausência de informações necessárias. O
gráfico a seguir reflete esse contexto:

Consolidação das Manifestações
Duplicidade de
protocolos
86
Ausência de
informações
necessárias
9
Ausência de
competência de
Furnas
9
Tramitadas
300

4.10. Tempo Médio de Resposta ao Cidadão
O tempo médio de conclusão das manifestações foi de praticamente 13 dias no período.
A redução decorre consolidação da estrutura da Ouvidoria, além da parceria dos órgãos
em responder dentro do prazo as demandas.

30,00

Tempo Médio de Resposta ao Cidadão
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5. Pesquisas de Satisfação
Após a conclusão das manifestações, é solicitado ao manifestante que responda ao
questionário de avaliação dos serviços prestados pela Ouvidoria. As respostas daqueles
que responderam à pesquisa estão consolidadas nos gráficos a seguir.
Observa-se uma melhora nos índices de pesquisa sobre os serviços da Ouvidoria quando
comparados com o período anterior, refletindo, provavelmente, a consolidação da
estrutura da Ouvidoria como órgão ligado à Alta Administração, o que reforçou a
independência e agilidade dos seus processos.

Além do empenho da equipe, da

parceria dos órgãos e principalmente das ações de comunicação realizadas no período.

5.1. Quanto à Forma de Atendimento da Manifestação
60%

55%

50%
40%

40%

40%
29%

30%

2ºSem.2017

20%

1ºSem.2018

8% 9%

8%

10%

5%

7%

0%
0%
Foi atendida
Foi atendida
Foi atendida
Foi atendida
Não foi atendida
plenamente em totalmente fora parcialmente em parcialmente fora
tempo
do tempo
tempo
do tempo

5.2. Quanto à Satisfação ao Prazo de Solução
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38%
28%

30%
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2ºSem.2017
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5.3. Quanto à Forma de Navegação no Site
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25%
20%
15%
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5%
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33%
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4%
De difícil
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Bom

De fácil
entendimento

6. Acompanhamento dos Projetos da Ouvidoria
6.1. Ouvidoria Itinerante 2018
O primeiro semestre de 2018 foi fundamental para planejar novas metodologias para a
execução do programa no segundo semestre de 2018. Foram adicionadas dinamicas de
sensibilizacão e construção de conceitos como cidadania, ética e participação social,
alcançando de forma mais eficaz seus objetivos,

que são:

divulgar e esclarecer

questões da atuação da Ouvidoria nas áreas regionais, em Usinas e Subestações
incentivando, deste modo, o acesso e utilização deste Canal pelo público interno.
É importante ressaltar que este ano a Ouvidoria não realizará o programa voltado para
as comunidades, por se tratar de ano eleitoral.

6.2. Participação da Ouvidoria em Treinamentos e Eventos
No primeiro semestre de 2018 a Ouvidoria participou:
- Certificação em Ouvidoria – ABO/RJ – 19 a 22 de março de 2018;
- Curso Lei de Acesso à Informação CGU/RJ– 7 e 8 de maio de 2018;
- Lançamento

do Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos patrocinado pela

CGU/OGU, em Brasília, no dia 27/06/2018;
- 4º Seminário Inernancional de Ouvidores, Defensores del Pueblo e Ombudsman,
Recife, de 12 a 15 de junho de 2018;
- Mediação de Conflitos – FGV – em 26/06/2018.

AOP.A.0035
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7. Proposições de Ouvidoria:
Segundo a IN.001.2010, cabe a Ouvidoria encaminhar à Diretoria competente
Proposições como sugestão de melhoria de rotina ou processo interno em decorrência
da análise das manifestações recebidas e/ou a recorrência de temas apresentados.
As proposições estão em conformidade, ainda, com a recomendação da Instrução
Normativa Nº 5, de Junho de 2018, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral
da União/Ouvidoria-Geral da União, onde se estabelece a seguinte diretriz no Art. 1º,
inciso V: “Contribuir para a efetividade das políticas e dos serviços públicos”.
Adicionalmente, no art.16 da mesma IN Nº 5 destaca-se: “As unidades de Ouvidoria
poderão receber e coletar informações junto aos usuários de serviços públicos com a
finalidade de avaliar a prestação de tais serviços e de auxiliar na detecção e correção de
irregularidades.” Dessa forma, as proposições contribuem para a busca da melhoria dos
processos apontados nas manifestações.
Neste mesmo sentido são incisos III e V do art.13º, da Lei 13.460, em especial, o
inciso I do art.6º, que estabelece o seguinte:
I - participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços;
Assim como são atribuições da Ouvidoria propor aperfeiçoamento na prestação de
Serviços.
O Estatuto social da empresa ainda prevê quanto a esta temática o que se segue:
Art. 21. Compete ao Conselho de Administração a fixação da orientação geral dos
negócios de Furnas, o controle superior dos programas aprovados, bem como a
verificação dos resultados obtidos. No exercício de suas atribuições, cabe também ao
Conselho de Administração, sem prejuízo das competências previstas na legislação
vigente:
XVII – deliberar sobre propostas de implementação de medidas corretivas ou
de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das
manifestações recebidas pela Ouvidoria;
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A Proposições realizadas pela Ouvidoria devem ser inseridas em seus Relatórios
por recomendação da CGU prevista no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº
201701187:
Recomendação 1: Avaliar a possibilidade de a Assessoria de Ouvidoria (AOV-P)
incluir em seus Relatórios Trimestrais e Semestrais as proposições de melhoria de
rotinas/processos realizadas no período a que se referir, assim como quais foram as
implementações de mudanças em rotinas e/ou processos ocorridos na gestão da
empresa em face das apurações de manifestações recebidas pela Ouvidoria.
Proposta da OUV: Implementar no próximo Relatório Semestral de 2018.
Diante do exposto acima, cumpre-mos relatar que realizamos no primeiro
semestre deste ano uma Proposição de Ouvidoria

-

POV 001/2018 encaminhada à

Diretoria de Administração, relacionada a questões que envolvem descontos em Folha de
Pagamento, identificados como irregulares ao constatar que a empresa não aplica
limitador de desconto nos salários dos empregados, conforme determina a Lei nº
10.820/2003, que foi regulamentada pelo Decreto nº 4.840/2003
As sugestãos da Ouvidoria foram:
-

Limitador de empréstimo até 30% do salário e Limitador para demais descontos

(voluntários) em até 40%;
- Ordem de Prioridade dos descontos;
- Possiblidade de renúncia do limitador.
Em resposta, a Diretoria de Administracão reconheceu a oportunidade de melhoria de
seu processo e está em via de implementação do limitador, observando todos os
dispositivos da Lei e Normativos Internos de Furnas e da Holding.

8. Metas para o 2º semestre 2018
1 - Atualizar a Norma IN.001.2010 – Manifestação à Ouvidoria até dia 31/12/2018.
A minuta da revisão da IN.001.2010 – Manifestação à Ouvidoria já foi construída,
visando atender à Lei 13.460 (Lei dos Usuários), a Instrução Normativa 05 da
Controladoria Geral da União e as orientações da Eletrobras. Está na fase de análise dos
representantes normativos da empresa. A previsão é de que seja submetida à aprovação
até 31/10/2018.
AOP.A.0035
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2 - Incluir a proposição de Ouvidoria em seus relatórios semestrais em cumprimento às
recomendações da CGU e à Lei 13.460 dos Usuários.
Essa meta está sendo alcançada com a publicação desse relatório.

9. Os 10 anos da Ouvidoria de Furnas
No dia 22 de maio de 2018 a Ouvidoria de Furnas comemorou os seus 10 anos de
existência. Neste evento, a Ouvidora Fernanda Lagrotta apresentou a trajetória da
Ouvidoria de Furnas, experiências e projetos. O Ouvidor da BR Distribuidora, José
Eduardo Elias Romão, foi convidado e também apresentou o trabalho da Ouvidoria
desenvolvido na BR Distribuidora. À tarde foi realizado um treinamento lúdico com
empregados da empresa sobre as questões de Ouvidoria e também de ética, com a
finalidade de disseminar conhecimento, mostrar as boas práticas e fomentar o uso da
Ouvidoria como instância de participação social e de melhorias nos processos e
atividades de Furnas.
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OUVIDORIA - OUV
Ouvidora
Fernanda Merhy Lagrotta
Formas de contato:
www.furnas.com.br / ouvidoria / fazer manifestação
Tel.: (21) 2528-3815 Fax: (21) 2528-3816
Rua Real Grandeza nº 219
Sala 904, Bloco “A” - Botafogo
22283-900 - Rio de Janeiro – RJ
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