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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. O presente Relatório apresenta as principais
ações desenvolvidas pela Ouvidoria em 2014, 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 respondêlas 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
O quadro a seguir apresenta o total de 887 demandas recebidas pelos três canais
administrados pela Ouvidoria, sendo 734 manifestações na Ouvidoria, 86 pedidos de
informações dirigidos ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC e 67 mensagens
encaminhadas ao “Fale com Presidente”.

Total: 887

É importante destacar que em relação a 2013, houve crescimento de
aproximadamente 13% no número de manifestações, enquanto os pedidos de
informações enviadas ao SIC tiveram decréscimo de 36,7%.
O incremento das manifestações está relacionado à maior divulgação da Ouvidoria,
por meio do programa Ouvidoria Itinerante, e eventos como o II Fórum de Ética,
Ouvidoria e Gênero.
O decréscimo dos pedidos de informação pode ser associado à inclusão em
transparência ativa de diversas informações, em especial as relativas ao Mandado de
Segurança 27.066 do STF, que estabeleceu a convocação de candidatos aprovados no
concurso de 2009 e o desligamento dos terceirizados até 2018.
Fale com o Presidente
Canal direto com o Presidente de FURNAS, exclusivo do público interno, para
esclarecer dúvidas e encaminhar sugestões e comentários.
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Total: 67

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.
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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 sistema e-SIC gera relatórios das informações solicitadas de diversos órgãos
entidades públicas, inclusive FURNAS. Em 2014, os temas mais frequentes foram:

Total: 86

ESTATÍSTICA DAS MANIFESTAÇÕES
Demandas por Tipo – Canal Ouvidoria
As demandas são classificadas como: 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.
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Total: 734

Classificadas como Denúncia
As manifestações classificadas como denúncia somaram 106, das quais 83 foram
resolvidas na Ouvidoria, 3 foram encaminhadas à Comissão de Ética e 20
consideradas “sem seguimento”, sendo 7 por ausência de informações necessárias e
13 por duplicidade de protocolo. Dentre as 83 denúncias que tiveram prosseguimento
no âmbito da Ouvidoria, destacam-se os temas:
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Cartório de Marzagão (GO) supostamente falsificou documentos referentes à
venda, a terceiros, de casas em nome ou de propriedade de FURNAS;



Empregado da Usina de Furnas, de São José da Barra, que estaria furtando
materiais da Usina;



Suposta utilização de veículo da empresa para fins diversos;



Funcionário que teria se utilizado de mão-de-obra de funcionários de FURNAS
para fins particulares;



Supostos atos que estariam violando norma interna da empresa e a CLT, como,
por exemplo, regra de frequência, diárias de viagens, trabalho em turno,
violação à NR 10 - falta de uniforme para os operadores, dentre outras.

Pode-se dizer que o aumento das denúncias decorre da confiabilidade crescente dos
públicos interno e externo no trabalho desenvolvido pela Ouvidoria.
Demandas por origem
O quadro a seguir apresenta a origem das demandas, classificadas como internas,
externas e não identificadas. As demandas externas sofreram pequeno decréscimo de
0,6%. Em relação às demandas internas, composta das manifestações da Ouvidoria
(206) verificou-se queda de 35%, comparativamente a 2013, que pode ser associada
à diminuição da demanda por informações sobre programas de mobilidade, de
reestruturação, e da melhoria do atendimento dos canais de 1ª instância.

Total: 734

Demandas por tipo e origem
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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, serviços de TI, tratamento diferenciado na
concessão de progressão salarial, horas extras e periculosidade.
Manifestações por tipo e origem

Total: 734
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Nos gráficos anteriores não estão contabilizadas as demandas de origem “não
identificadas”, bem como as do tipo “SIC” e “Fale com Presidente”, de origem externa
e interna, respectivamente.
Manifestações oriundas de outras Ouvidorias / Entidades
A Ouvidoria recebeu 17 manifestações encaminhadas por órgãos externos, sendo 8
da Ouvidoria do Ministério de Minas e Energia; 2, da Ouvidoria do Tribunal de Contas
da União; 3, do Portal Transparência; 2, da Ouvidoria Geral da União, 1 da Ouvidoria
da Eletrobrás e 1 do BNDES.

Total: 17

Os temas destas demandas são variados, como: informações do cronograma do
programa do Governo Federal “Luz para Todos”, questionamento à execução de
contrato de prestador de serviço, duas solicitações de informações sobre objetos de
contratos de interesse comum entre entes federativos em software e equipamentos e
uma solicitação de visita guiada.
Manifestações internas por diretoria de origem
O gráfico a seguir demonstra que os colaboradores lotados na Diretoria de Operação
e Manutenção – DO (105), na Diretoria de Administração – DA (50), e Diretoria de
Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e Implantação de Empreendimentos – DE (22)
foram os que mais postaram demandas. Das 206 de origem interna, 7 não tiveram
sua Diretoria de origem identificada.
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Total: 206

Manifestações por diretoria de destino

Total: 727

A Diretoria de Administração – DA, centralizadora de assuntos variados, recebeu 43%
do total de demandas, sendo os mais frequentes:
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reclamações referentes ao Plano de Saúde;



reclamações referentes a aspectos de Saúde Ocupacional;



questionamentos sobre Concurso Público;



questões relativas à Folha de Pagamento e Benefícios;



comunicações sobre invasões em áreas de servidão.

As manifestações encaminhadas para análise da Diretoria de Operação e Manutenção
– DO versaram, principalmente, sobre:


Comunicação de invasão de terrenos e uso irregular de propriedades da
empresa;



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



Merece destaque o atendimento aos moradores dos municípios de
Nepomuceno, Campo Belo, Delfinópolis e Cássia, que relataram dificuldades na
travessia de balsa entre os portos destas cidades, devido ao rebaixamento de
nível do reservatório da Usina Mascarenhas de Moraes, no rio Grande. A
solução já está em andamento e envolve a melhoria do local.

As manifestações encaminhadas à Diretoria da Presidência –
majoritariamente às áreas de Responsabilidade Social, eventos no
solicitação de patrocínios, convênios, visitas guiadas a Usinas,
encerradas pela Ouvidoria em razão da impossibilidade de
insuficiência de dados ou duplicidade de protocolo.

DP referem-se
Espaço Cultural,
e a demandas
tratamento por

As Diretorias de Finanças – DF, de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e Implantação
de Empreendimentos – DE, e Gestão de Novos Negócios e Participações – DN,
receberam em conjunto número reduzido de demandas (13,5%) que trataram dos
seguintes assuntos:


Acionista da empresa desejando saber forma e condições de pagamento de
dividendos.



Solicitação de prestação de contas de bens doados para o município de
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;



Indenizações por área desapropriada;



Construção e utilização irregular de área da empresa e em áreas de
Preservação Permanente – APP;



Informações sobre Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D: geração de
energia a partir de resíduos sólidos urbanos;
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Informações sobre critérios utilizados para a composição dos valores recebidos
pelos municípios onde se encontram instaladas e ou tenham parte de seus
territórios afetados por Usina Hidrelétrica;



Propostas de novas tecnologias de fontes de energia elétrica sustentáveis.

Consolidação das Demandas
No gráfico a seguir, das 734 manifestações da Ouvidoria, 649 foram solucionadas; 82
não tiveram seguimento por ausência de conteúdo passível de apuração, por não
serem pertinentes a FURNAS, ou encerradas por duplicidade de protocolo; 3 foram
retransmitidas para a Comissão de Ética. Não há demandas em andamento, todas
estão concluídas.

Total: 734

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 estas manifestações são retransmitidas à Comissão de Ética.
Tempo Médio de Resposta ao Cidadão
O ano de 2014 registrou discreta queda
no tempo médio de resposta ao
manifestante, resultado que pode ser
associado a credibilidade da Ouvidoria e
das áreas demandadas, possibilitando o
retorno mais breve ao manifestante.
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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 181
manifestantes.
Quanto à Forma de Atendimento da Manifestação:

Quanto à Satisfação ao prazo de solução:
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Quanto à Forma de Navegação no Site:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Programa “Ouvidoria Itinerante”
Foi mantido o Programa de Ouvidoria Itinerante, cujo objetivo é divulgar e esclarecer
a forma de atuação da Ouvidoria junto às áreas regionais, em Usinas e Subestações,
incentivando deste modo o acesso e utilização deste Canal pelo público interno.
Foram realizados 05 encontros regionais com a presença de toda a força de trabalho
das Usinas e Subestações localizadas em Vitória, Campos, Macaé, Ibiúna e Itaberá.
A atuação da ouvidoria em áreas regionais foi menor, comparado a 2013, devido ao
grande numero de eventos técnicos realizados nas áreas, o que limitou os encontros.
Os gráficos a seguir apresentam o consolidado das avaliações das palestras
ministradas pela equipe da Ouvidoria, de forma geral.
Você sabia como contatar a
Ouvidoria de FURNAS?
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A Ouvidoria é facilitadora das relações entre
empregados e empresa?

Você confia que a Ouvidoria mantenha
em sigilo dos seus dados pessoais?

Como você avalia o Programa
Ouvidoria Itinerante?

Pela pesquisa pode-se constatar que a Ouvidoria permanece como canal essencial
para mediar questões entre o Empregado e a Empresa, e que há grande satisfação
pelo trabalho realizado.
RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE
A Ouvidoria acompanha os dados qualiquantitativos dos indicadores sociais, dentre
estes:


HR4 – Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas.



SO4 – Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.



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


I Fórum de Ouvidorias Públicas do Estado do Rio de Janeiro – realizado nos
dias 16 e 17 de Outubro, ocasião em que FURNAS participou apresentando o
tema “Mediação”:



XVII Congresso Brasileiro de Ouvidores / Ombudsmans – Florianópolis/SC –
ABO, realizado no período de 18 a 20 de Agosto;



19° Curso Oficial de Capacitação e Certificação em Ouvidoria, ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE OUVIDORES – ABO/RJ, realizado no período de 15 a 18 de
Setembro;



Ciranda Nacional das Ouvidorias – Brasília/DF, realizado nos dias 06 e 07 de
Novembro.

II Fórum de Ética, Ouvidoria e Gênero
Em dezembro, a Comissão de Ética em conjunto com a Ouvidoria e o Grupo Gênero
promoveu o 2º FEOG – Fórum de Ética, Ouvidoria e Gênero de FURNAS,
apresentando o tema – “Transparência, Direitos Humanos, Participação Social,
Combate à Corrupção e como trabalhar na questão de Gênero no Contexto
Empresarial”.
O Fórum contou com a presença dos palestrantes: Luiz Cristiano de Andrade,
Coordenador de Serviços de Informação da Petrobras; Heloisa Covolan, gerente
Responsabilidade Social da Itaipu Binacional; Fábio do Valle Valgas da Silva, chefe da
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CGU do Rio de Janeiro; Ana Paula Padrão, jornalista; José Eduardo Romão, Ouvidor
Geral da União; e Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor e escritor.

Mesa de debates com a participação de Luiz Cristiano de Andrade, Coordenador de Serviços de
Informação da Petrobras; Fábio do Valle V. da Silva, chefe da CGU do Rio de Janeiro, Heloisa Covolan,
gerente Responsabilidade Social da Itaipu Binacional, e Guilherme Lockmann , da consultoria Deloitte.

OBJETIVOS E METAS PARA 2015


Revisão da IN 01.2010;



Prosseguir com o Projeto de Ouvidoria Itinerante visitando as áreas regionais,
com o fim de conscientizar e incentivar público interno, ampliando a escuta em
todas as Usinas e Subestações;



Ampliar a divulgação desse canal aos stakeholders, em especial ao externo, por meio
de Ouvidoria Itinerante nas comunidades do 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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Promover workshop para discutir melhores práticas com as Ouvidorias do sistema;



Adequar a Norma Interna às novas instruções da OGU (Ouvidoria Geral da
União) e diretrizes da Holding.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Ouvidoria, como instrumento de democracia participativa, contribui efetivamente
para a construção de uma sociedade democrática, primando pela qualidade dos
serviços prestados à população.
A Ouvidoria de FURNAS, nos seus 7 anos de existência, tem envidado esforços no
compromisso do atendimento objetivo, no menor prazo possível e pela transparência
de seus processos. Assim fortalece sua credibilidade diante de seus stakeholders
(internos e externos), colaborando para a viabilização de iniciativas que conduzem à
melhoria dos processos e serviços da empresa.
Assim, bons resultados têm sido alcançados, bem como o reconhecimento de sua
relevância, interna e externamente, por meio de experiências positivas com
mediações de êxito e atendimentos com qualidade de resposta, o que não exime a
Ouvidoria de buscar sempre o aperfeiçoamento de sua atuação, principalmente com a
aplicação de pesquisas de satisfação na atividade da Ouvidoria Itinerante ou, ainda,
pela análise de dados provenientes do tratamento das manifestações.
Em 2014, alguns dados da pesquisa no sistema são significativos e merecem
destaque, tais como, a maioria dos manifestantes disse que a forma de atendimento
à manifestação foi atendida plenamente; afirmaram que ficaram satisfeitos com o
prazo de atendimento e destacaram ser o site de fácil navegação. Ações além do
atendimento às manifestações também tiveram sua importância:


continuidade do “Programa Ouvidoria Itinerante”, que fortalece a aproximação
do trabalho da Ouvidoria junto ao público de FURNAS, dirimindo dúvidas e
construindo conhecimento;



realização do II Fórum de Ética, Ouvidoria e Gênero, que reuniu protagonistas
dessas áreas com atuações profissionais marcantes que contribuíram para um
pensar crítico.

Por fim, norteando sua ação em conjunto com as demais Ouvidorias, em especial as
do Sistema Eletrobras, a Ouvidoria de FURNAS continua buscando desenvolver suas
ações com autonomia, transparência e independência, contando sempre com 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
Bruno Weyting Calabria
Fernando Antonio Cardinali
Maria Luisa Pendilhe Amorim
Ursula Nascimento da Rocha Branco
Estagiário:
André Luis Menezes Santos
Secretária:
Adriana Reis
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
22.281-900 - Rio de Janeiro – RJ
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