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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.
Em 2015, o procedimento de tratamento das manifestações registradas
pela Ouvidoria foi revisado, para se alinhar com o Programa Anticorrupção
das Empresas Eletrobrás e com a Instrução Normativa 01/2014 da
Ouvidoria Geral da União e Controladoria Geral da União. Pelo mesmo
motivo, o Relatório de Atividades da Ouvidoria passou a ter periodicidade
semestral.
O presente Relatório apresenta as principais ações desenvolvidas pela
Ouvidoria no segundo semestre de 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
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.
Além da Ouvidoria, há os canais “Fale com Presidente” e “Serviço de
Informação ao Cidadão - SIC”.
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.

3

Quantitativo Geral
O quadro a seguir apresenta o total de 565 demandas recebidas pelos três
canais administrados pela Ouvidoria, sendo 503 manifestações na
Ouvidoria, 46 pedidos de informações dirigidos ao Serviço de Informação
ao Cidadão - SIC e 16 mensagens encaminhadas ao “Fale com o
Presidente”.

Total: 565

É importante destacar que, em relação ao semestre anterior, houve
crescimento de 12% no número de manifestações registradas na
Ouvidoria, e decréscimo de 10% na quantidade de pedidos de informação
ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.
Fale com o Presidente
Canal direto com o Presidente de FURNAS, exclusivo do público interno
para esclarecer dúvidas e encaminhar sugestões e comentários, recebeu
16 mensagens, 51% a menos que no primeiro semestre, assim
classificadas:

Total: 16
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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, acessíveis no site de FURNAS por meio do banner
abaixo:

No segundo semestre foram registrados 46 pedidos de solicitação de
acesso à informação, distribuídos nos temas a seguir:

Total: 46

Deste total, 6 ensejaram Recursos, que resultaram na seguinte posição:

Total: 6

Estatísticas das Manifestações na Ouvidoria
Toda manifestação registrada pela Ouvidoria é processada segundo o
seguinte tratamento:
•

Atendimento:
• Recebe manifestação
• Cria manifestação
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•

Tratamento
• Classifica manifestação
• Encaminha manifestação para área gestora/controle
• Monitora resposta

•

Resposta
• Encaminha resposta ao manifestante
• Conclui manifestação

•

Consolidação
• Mapeia manifestações
• Analisa aspectos quantitativos e qualitativos

•

Estatísticas
• Elabora Relatório
• Presta contas à Alta Administração e Órgãos de Controle

Demandas por Tipo
As demandas são classificadas em solicitações, reclamações, denúncias,
elogios e sugestões, distribuídas no segundo semestre como se segue:

Total: 503

A classificação “Meio Ambiente” foi descontinuada, devido à necessidade
de alinhar os tipos de manifestação da Ouvidoria de Furnas às das demais
Ouvidorias do Poder Executivo Federal e em atenção à Instrução
Normativa 01/2014 da Ouvidoria Geral da União e Controladoria Geral da
União.
Classificadas como Denúncia
Conforme as diretrizes dos programas anticorrupção e de integridade das
empresas Eletrobrás, o canal oficial para recebimento de todas as
denúncias, em FURNAS, inclusive de fraude e corrupção, é a Ouvidoria.
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As manifestações do tipo “denúncia” são aquelas cujo conteúdo comunica
infrações de natureza penal, administrativa, civil ou disciplinares, de
empregados ou órgãos que descumprem ou não observam as normas
jurídicas ou os devidos procedimentos legais que deveriam seguir, ou que
causam prejuízo ou dano ao patrimônio público.
As demandas classificadas como “denúncia” somaram 43, cerca de 8,5%
das manifestações registradas na Ouvidoria no período. Das 43, 7 foram
encerradas por duplicidade de protocolo, e 2 por ausência de informações
necessárias.
As demais denúncias foram encaminhadas para as áreas pertinentes, de
acordo com o teor e o rito definido no Item 4.1.4 da IN 001.2010 Rev2,
dentre as áreas de Superintendência, Comissão de Ética, Auditoria e
Compliance. As denúncias assim processadas resultaram em 60
encaminhamentos, e os temas mais frequentes foram:


Suspeitas de violações ao Programa Anticorrupção, enviadas ao
Compliance;



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



Supostas infrações às normas da empresa e à CLT, como por
exemplo, cessão de residências funcionais a terceiros, doação
irregular de bens da empresa, favorecimento na concessão de
benefícios, uso irregular de equipamentos da empresa.

Encaminhamentos: 53
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Em 2015, a quantidade de denúncias registradas na Ouvidoria totalizando
85, uma queda de 20% em relação a 2014.

Demandas por origem
O gráfico a seguir apresenta demandas segundo a origem: internas,
externas e não identificadas. As externas somaram 354, sendo 40 em
duplicidade; as do canal SIC totalizaram 46, resultando em 400
manifestações de origem externa, um aumento de 14,6% em relação ao
período anterior.
As internas somaram 148, sendo 11 em duplicidade que, somadas às 16
mensagens do canal “Fale com o Presidente”, totalizaram 164 demandas
de origem interna, um aumento de 21% em relação ao período anterior.

Total: 565

Demandas por tipo e origem
O gráfico a seguir demonstra que, dentre as manifestações de origem
externa, a do tipo “solicitação” foi a mais utilizada, relatando invasões e
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uso indevido de faixas de servidão, tais como loteamentos para moradia e
construções irregulares 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 como o de reembolso médico,
devido à migração do Plano de saúde de FURNAS para a gestão da
Fundação Real Grandeza.
As demandas dos canais SIC e “Fale com Presidente”, de origens externa
e interna, respectivamente, não foram consideradas.

Total: 503

Manifestações oriundas de outras Ouvidorias / Entidades
A Ouvidoria de FURNAS recebeu 11 manifestações encaminhadas por
órgãos externos, sendo 2 da Ouvidoria da Eletrobrás; 1 da Controladoria
Geral da União Pública; 1 da Casa da Moeda e 7 do Ministério de Minas e
Energia.

Total: 11

Os temas mais frequentes foram referentes a questões de recursos
humanos e uso indevido de propriedade.
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Manifestações internas por diretoria de origem
O gráfico a seguir demonstra que os colaboradores lotados na Diretoria de
Operação e Manutenção; na Diretoria de Engenharia, Meio Ambiente,
Projeto e Implantação de Empreendimentos; e na Diretoria de
Administração – DA, somados, foram os que mais postaram demandas.
Das 148 de origem interna, 14 não tiveram sua diretoria de origem
identificada.

Total: 147

Manifestações (internas e externas) por diretoria de destino

Total: 503

A Diretoria de Administração – DA, recebeu 55% do total de demandas,
sendo as mais frequentes:
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Reclamações referentes ao Plano de Saúde – migração para a FRG,
atrasos nos reembolsos e no faturamento dos credenciados;
dificuldade de atendimento aos usuários e descredenciamento de
profissionais.



Questões relativas a não-conformidade do ASO;



Questionamentos sobre contratos, licitações, glosas, pagamentos;



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

As Diretorias de Operação e de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e
Implantação de Empreendimentos, receberam 16% do total de demandas,
sendo os mais frequentes:


Informações sobre georreferenciamento e regularização cadastral de
propriedades; processos de desapropriações, avaliações, indenizações, e
de Meio Ambiente;



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

As manifestações encaminhadas à Diretoria da Presidência – DP, que
correspondem ao percentual de 27%, são bastante variadas, contemplando
entre outras solicitações, informações de editais, desenvolvimento de projetos,
concurso, plano de saúde, contratos e outros.
As Diretorias de Finanças e de Gestão de Novos Negócios e Participações
receberam em conjunto 1,6% de demandas, que trataram dos seguintes
assuntos:


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

Consolidação das Demandas
Todas as 503 manifestações registradas na Ouvidoria no período foram
resolvidas, sendo 52 encerradas por duplicidade de protocolo, 2 por
ausência de competência de FURNAS, 4 complementares a manifestações
anteriores,
7
encerradas
na
Ouvidoria,
e
74
seguem
em
acompanhamento, a maioria referente a processos de apuração de
invasões e uso indevido de terrenos de FURNAS.

Total: 503
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Outras 21 foram redirecionadas para a Comissão de Ética, pois, 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 são
redirecionadas à Comissão de Ética, que posteriormente informa a Ouvidoria.
Tempo Médio de Resposta ao Cidadão
O segundo 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.

Pesquisa de Satisfação
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 65 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


Treinamento da equipe sobre Práticas de Atendimento ao Cidadão em
Ouvidoria, realizado na CENTRESAF/RJ, promovido pela CGU.



Treinamento da equipe sobre Acesso à Informação, realizado na
CENTRESAF/RJ, promovido pela CGU.



XVII I Congresso Brasileiro de Ouvidores/Ombudsman, Gramado/ RS



VI Encontro Rede SIC, CGU / Brasília



II Fórum de Ouvidorias Publicas do Estado do Rio do Janeiro,
FIOCRUZ/RJ
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Ouvidoria Itinerante
Foram realizados 05 encontros regionais com a presença de toda a força
de trabalho das Usinas e Subestações localizadas no Estado do Rio de
Janeiro.

Presença da Ouvidoria de FURNAS
na Aldeia da Cidadania.
- Sapucaia (RJ)

Divulgação da Ouvidoria de FURNAS
Na 55ª Feira da Providência.
- Rio de Janeiro (RJ)

Atividades de divulgação e esclarecimento da 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.
- Sapucaia (RJ)
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Os gráficos a seguir consolidam das avaliações das palestras ministradas
pela equipe da Ouvidoria Itinerante, de forma geral.
 Você sabia como contatar a
Ouvidoria?

 A Ouvidoria é facilitadora das
relações entre empregados e
empresa?

 Você confia que a Ouvidoria
possa manter sigilo dos seus
dados pessoais?

 Como você avalia o Programa
Ouvidoria Itinerante?

 Você já entrou em contato
com a Ouvidoria alguma
vez?

 Você sabia que a empresa tem
um Programa Anticorrupção e
que a Ouvidoria é o canal para
receber denúncias?
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Metas para 2016:


Sediar o III Fórum de Ouvidorias Públicas do Estado do Rio de
Janeiro;



Ampliar a atuação do Projeto Ouvidoria Itinerante
comunidades do entorno dos empreendimentos de Furnas;



Reestruturação da Ouvidoria
Integridade Corporativa;



Formar parcerias com Ouvidorias em questões relacionadas à
Empresa.

alinhando-se

com

o

para

as

Sistema

de

Considerações Finais:
Os resultados do segundo semestre de 2015 demonstram que a Ouvidoria
vem conquistando cada vez mais espaço na sociedade como instrumento
de democracia participativa, contribuindo deste modo para a construção
de uma sociedade democrática.
A Ouvidoria é o canal de denúncias do Programa de Integridade
implantado em 2015, e tem envidado esforços para o atendimento
objetivo no menor prazo possível e na transparência de seus processos.
Em sete anos de existência, fortaleceu credibilidade perante seus
stakeholders, o que se pode verificar com a queda do tempo médio de
resposta ao manifestante.
A Ouvidoria segue colaborando para a viabilização de iniciativas que
conduzam à melhoria dos processos e serviços da empresa, por meio de
pesquisas de satisfação realizadas pela Ouvidoria Itinerante. Neste
semestre, a Ouvidoria Itinerante alcançou novos públicos, como a Aldeia
da Cidadania, projeto promovido pela empresa em parceria com o poder
público e a 55ª Feira da Providência.
Alguns dados da pesquisa merecem destaque: todos que responderam a
pesquisa acreditam que a Ouvidoria é facilitadora das relações entre
empregados e empresa, e 76% confiam que a Ouvidoria mantém o sigilo
dos seus dados pessoais.
Norteada pelas demais Ouvidorias do Sistema Eletrobras, a Ouvidoria de
FURNAS desenvolve sua atuação com autonomia, transparência e
independência, contando com o apoio dos colaboradores e em especial a
Comissão de Ética, a Auditoria Interna, a Superintendência de
Compliance, e a Alta Administração.
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A Equipe:

Ouvidora
Fernanda Merhy Lagrotta

Analistas de Ouvidoria
Bruno Weyting Calabria
Maria Luisa Pendilhe Amorim
Ursula Nascimento da Rocha Branco

Estagiário:
Arthur Roberto de O. S. R. Pimenta

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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