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APRESENTAÇÃO
A Ouvidoria de FURNAS, instrumento da democracia participativa, atua
como canal de interação com o ambiente interno e externo e promove
análises qualificadas das manifestações dos cidadãos, o que proporciona à
empresa a possibilidade de rever e melhorar os seus processos e serviços.
A partir deste ano, o Relatório de atividades da Ouvidoria passará a ser
semestral conforme estabelecido na Instrução Normativa Conjunta
01/2014 da Ouvidoria Geral da União e Controladoria Geral da União.
Assim, o presente Relatório apresenta as principais ações desenvolvidas
pela Ouvidoria no primeiro semestre de 2015 (01/01/2015 a
30/06/2015), 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.

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 respondê-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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Quantitativo Geral – Primeiro Semestre 2015
O quadro a seguir apresenta o total de 532 demandas recebidas pelos três
canais administrados pela Ouvidoria, sendo 448 manifestações na
Ouvidoria, 51 pedidos de informações dirigidos ao Serviço de Informação
ao Cidadão - SIC e 33 mensagens encaminhadas ao “Fale com
Presidente”.

Total: 532

É importante destacar que, em relação ao semestre anterior, houve
crescimento de aproximadamente 17% no número de manifestações,
enquanto os pedidos de informações enviadas ao SIC tiveram incremento
de 29,5%.
Fale com o Presidente
Canal direto com o Presidente de FURNAS, exclusivo do público interno
para esclarecer dúvidas e encaminhar sugestões e comentários, verificouse aumento de 12% nas demandas deste Canal.

Total: 33
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Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
Com a entrada em vigor em 16 de maio de 2012, da 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:

Caso o cidadão não encontre a informação pretendida na página do
SICFURNAS, 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 formulário com seus dados
pessoais, indicando a empresa que detém a informação pretendida e onde
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 e-SIC
da Controladoria Geral da União, que tem por propósito registrar pedidos
dos cidadãos que pretendem ter acesso a informações da empresa.

Total: 51
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ESTATÍSTICA DAS MANIFESTAÇÕES
Demandas por Tipo – Canal Ouvidoria
As demandas são classificadas em: agradecimentos, elogios, solicitações,
reclamações, denúncias, comunicações, sugestões e meio ambiente, 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.

Total: 448

Classificadas como Denúncia
O Manual de Compliance referente à Política de Anticorrupção das
empresas Eletrobrás, aprovado em FURNAS pela RD 002/2801 em 10 de
fevereiro de 2015, definiu a Ouvidoria como o canal para recebimentos de
denúncias sobre quaisquer violações ou suspeitas de violações deste
Programa e/ou das Leis Anticorrupção. O Manual de Compliance
estabeleceu que:
“A partir do recebimento de uma denúncia até a possível aplicação de
penalidades, o caminho a ser percorrido para combater fraudes e
corrupções nas empresas Eletrobras é:
1 – Colaboradores denunciam violações, ou suspeitas de violações às leis
anticorrupção e ao Programa Anticorrupção das empresas Eletrobras, para
a Ouvidoria;
2 – A Ouvidoria analisa as denúncias recebidas, e encaminha as
relacionadas à Lei 12.846/13 e/ou FCPA, para o gerente de compliance de
cada empresa. O gerente de compliance inicia o levantamento de
informações sobre a denúncia e supervisiona todo o processo com apoio
de seu assistente.
3 – Dependendo das informações levantadas o gerente de compliance
poderá encaminhar as denúncias para a Diretoria Executiva a fim de que
seja nomeada a Comissão Executiva de Correição, que iniciará as
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investigações. A Comissão investiga e elabora relatório para o gerente de
compliance com o apoio das áreas técnicas específicas.
4 – O gerente de compliance encaminha o relatório da Comissão Executiva
de Correição para a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o
Conselho Fiscal, bem como para a Auditoria Interna e a área de Controles
Internos.
5 – As áreas de Controle Interno e Auditoria Interna, com base no reporte
do gerente de compliance, aprimoram e monitoram os controles para
evitar reincidências.
6 – A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, no âmbito de
suas atribuições, e com base no reporte do gerente de compliance, tomam
providências para o encerramento do caso e, se necessário, aplicação de
penalidades.
Guia do Colaborador, pág. 4

As manifestações classificadas como denúncia no primeiro semestre de
2015 somaram 42, das quais 13 foram enviadas ao Compliance, 6 para a
Auditoria, 15 para a Superintendência responsável e 3 para a Comissão de
Ética, e 1 não teve seguimento por falta de informações necessárias e 7
foram encerradas por duplicidade de protocolo.
Do total de manifestações enviadas, 3 (três) foram encaminhadas
simultaneamente ao Compliance e à Auditoria.
Dentre as que tiveram
destacam-se os temas:

prosseguimento

no

âmbito

da

Ouvidoria,



Suspeitas de violações às leis anticorrupção e ao Programa
Anticorrupção, que foram encaminhadas ao Compliance;



Desvios de conduta, questões comportamentais e supostas
violações ao Código de Ética, enviadas à Comissão de Ética.



Supostos atos que estariam violando norma interna da empresa e a
CLT, como, por exemplo, cessão de residências funcionais a
terceiros, doações irregulares de bens da empresa, favorecimento
na concessão de benefícios e atitudes discriminatórias, enviadas às
Superintendências responsáveis.



Supostas irregularidades na aplicação de normas que regulam
procedimentos da Companhia, também encaminhadas à Auditoria
Interna.
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Demandas por origem
O quadro a seguir apresenta a origem das demandas, classificadas em
internas, externas e não identificadas. As demandas externas, somadas às do
canal SIC, sofreram acréscimo de 25%. Em relação às demandas internas,
compostas das manifestações da Ouvidoria somadas às do canal “Fale com
Presidente” (33) verificou-se aumento de 15%, comparativamente ao
semestre anterior.

Total: 532
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Demandas por tipo e origem
Os gráficos a seguir demonstram que, dentre as manifestações de origem
externa, a do tipo “solicitação” foi a mais utilizada, relatando invasões e
uso indevido de faixas de servidão, tais como loteamentos para moradia e
construções com 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,
tratamento diferenciado na concessão de progressão salarial, horas extras
e periculosidade.
Manifestações por tipo e origem

Total: 448

Nos gráficos anteriores de demandas por tipo e origem não estão
contabilizadas demandas “não identificadas”, bem como as do tipo “SIC” e
“Fale com Presidente”, de origem externa e interna, respectivamente.
9

Manifestações oriundas de outras Ouvidorias / Entidades
A Ouvidoria recebeu 4 manifestações encaminhadas por órgãos externos,
sendo 4 da Ouvidoria da Eletrobrás; 4 da Transparência Pública; 1 do
Ministério de Minas e Energia.

Total: 9

Os temas destas demandas se concentram em solicitações de
esclarecimentos a licitações, e de repasses de valores de contratos; um
caso de relato de furtos de material de escritório.
Manifestações internas por diretoria de origem
O gráfico a seguir demonstra que os colaboradores lotados na Diretoria de
Operação e Manutenção – DO (37), na Diretoria de Engenharia, Meio
Ambiente, Projeto e Implantação de Empreendimentos – DE (30), e na
Diretoria de Administração – DA (17), foram os que mais postaram
demandas. Das 122 de origem interna, 18 não tiveram sua Diretoria de
origem identificada.

Total: 122
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Manifestações por diretoria de destino

Total: 448

A Diretoria de Administração - DA, recebeu 50% do total de demandas,
sendo os mais frequentes:


reclamações referentes ao Plano de Saúde – migração,
credenciamento, reembolso, atendimento, demonstrativos;



reclamações referentes a aspectos de Saúde Ocupacional – exames
ASO, perícia médica, Central RH;



questões relativas a Concurso Público, Mobilidade, Folha de
Pagamento e Benefícios (periculosidade, licença paternidade);



questões referentes a comportamento inadequado, como condução
perigosa de veículos da empresa e cessão de residências funcionais
a terceiros;



questionamentos sobre contratos, licitações, glosas, pagamentos.



comunicação de invasões de terrenos em áreas de servidão e em
áreas de Preservação Permanente – APP e uso irregular de
propriedades da empresa, degradação ambiental;

As Diretorias de Operação – DO, e de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto
e Implantação de Empreendimentos – DE, centralizadoras de assuntos
variados, receberam 25% do total de demandas, sendo os mais
frequentes:


questões sobre georreferenciamento e regularização cadastral de
propriedades, desapropriação, avaliações, indenizações, e meio
ambiente;



solicitação de informações sobre normas de construção às margens
de represas, demarcação de terrenos, e projetos que interferem em
faixas de servidão.
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As manifestações encaminhadas à Diretoria da Presidência – DP, que
correspondem ao percentual de 23%, são bastante variadas,
contemplando entre outras solicitações de informações de editais,
desenvolvimento de projetos, projetos de geração de energia, concurso,
plano de saúde, andamento de processos, contratos e outros.
As Diretorias de Finanças – DF, e de Gestão de Novos Negócios e
Participações – DN, receberam em conjunto número reduzido de
demandas (2%) que trataram dos seguintes assuntos:


Acionista desejando saber forma e condições de pagamento de
dividendos, e esclarecimentos sobre compensações financeiras pela
utilização de recursos hídricos (royalties);



Solicitação de orientações quanto a arrendamento de terreno para
fins de captação de energia.

Consolidação das Demandas
No gráfico a seguir, das 448 manifestações da Ouvidoria, 391 foram
solucionadas; 56 não tiveram seguimento por ausência de conteúdo
passível de apuração, por não serem pertinentes a FURNAS, ou
encerradas por duplicidade de protocolo; 1 foi retransmitida para a
Comissão de Ética. Não há demandas em andamento, todas estão
concluídas.

Total: 532

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 estas manifestações são retransmitidas à Comissão de
Ética.
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Tempo Médio de Resposta ao Cidadão
O primeiro semestre de 2015 registrou queda no tempo médio de
resposta ao manifestante, em dias, resultado que pode ser associado a
credibilidade da Ouvidoria e das áreas demandadas, possibilitando o
retorno mais breve ao manifestante.

AVALIAÇÕES DOS MANIFESTANTES
Após a conclusão das manifestações, é solicitado ao manifestante que
responda ao questionário de avaliação dos serviços prestados pela
Ouvidoria, cujas respostas estão consolidadas nos gráficos a seguir. Estas
avaliações foram respondidas por 92 manifestantes.
Quanto à Forma de Atendimento da Manifestação:
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Quanto à Satisfação ao prazo de solução:

Quanto à Forma de Navegação no Site:

Atividades Desenvolvidas pela Ouvidoria
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Capacitação e Certificação Oficial de novo empregado da equipe,
por meio de curso de formação realizado na ABO – Associação
Brasileira de Ouvidoria - Secção RJ



Capacitação e Certificação Oficial de eEmpregado da equipe, por
meio de Seminário na CGU - Controladoria Geral da União, sobre
tema “Lei de Acesso à Informação – LAI”
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