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“O compromisso social de FURNAS é contribuir, de forma inovadora, para 

melhorar a condição humana, articulando empregados, consumidores, 

comunidades, acionistas, fornecedores, setor elétrico e governo, em torno 

de ações e iniciativas que promovam a cidadania e o desenvolvimento 

humano, visando uma sociedade justa, em equilíbrio com a natureza, 

sustentável e solidária”.

Ser uma empresa socialmente responsável para FURNAS significa assumir os desafios de nosso 
tempo, da história do país e das comunidades servidas pela empresa, compartilhando seu 
presente, e seu projeto de futuro.

Entendemos que o projeto de futuro do país está sintetizado na Lei Maior, que explicita o objetivo 
de se construir uma “sociedade livre, justa e solidária”, fundada “na soberania, cidadania, na 
dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. Para isso, há 
necessidade de se “garantir o desenvolvimento nacional”, num país onde tenhamos erradicado     
“a pobreza e a marginalidade” e reduzido “as desigualdades sociais e regionais”. 

Compromisso com o Futuro



FURNAS entende que sua atuação tem que estar orientada pelo horizonte ético do nosso tempo, 
expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e pelo desafio assumido perante a nossa 
história: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Uma terceira fonte de compromisso surgiu no início do novo milênio. Liderados pela ONU, 187 
países, entre eles o Brasil, assinaram a Declaração do Milênio. Nela, além de reafirmar o    
compromisso com valores fundamentais (liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito 
pela natureza e responsabilidade comum), foram estabelecidos 8 objetivos, consolidados em 18 
metas, que serão avaliadas segundo 48 indicadores. Assumir a co-responsabilidade pelo 
cumprimento no Brasil das metas propostas e favorecer para que o mesmo ocorra nos demais 
países são um compromisso compartilhado pela Nação, pelas empresas e pelas pessoas. 

FURNAS compartilha estes compromissos coletivos, mas assume ainda outros desafios, expressos 
em sua visão de futuro: “Ser empresa de excelência no ciclo de energia elétrica, contribuindo para 
o bem-estar da sociedade, desenvolvimento tecnológico do país e a proteção do meio ambiente”.   

Estes documentos visam um futuro socialmente justo, ambientalmente sustentável e economi-
camente sustentado, que FURNAS acredita estar contribuindo para construir, através das ações 
relatadas neste documento. 

Nele podem ser encontrados os objetivos e modo de atuar da empresa com relação ao investi-
mento social e cultural, compromisso importante e foco constante de atenção e cuidado. Contém 
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informações sobre as relações com o público interno, os fornecedores, as comunidades servidas, 
ou do entorno das instalações de FURNAS, a sociedade e o governo. Apresenta a maneira como a 
Empresa cuida dos impactos de suas ações e como acredita contribuir para um ambiente saudável 
para todos. Traz dados gerais sobre a Empresa e seu desempenho econômico, informações que 
ajudarão a avaliar melhor suas contribuições. 

É importante ressaltar a relevância das ações sociais desenvolvidas pelos empregados da Empresa. 
Sua presença no Balanço Social é uma homenagem à dedicação e ao compromisso de todos eles. 

O título do Balanço Social de FURNAS, O Fio que nos Une, é uma alusão simbólica ao fio condutor 
da energia, representando os diversos aspectos que também unem a Empresa a seus públicos. 

O “Compromisso com o Futuro” reflete a preocupação de FURNAS em contribuir para a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária através da geração e transmissão de energia, respeitando 
o meio ambiente, transformando os recursos potenciais do país em insumos concretos para seu 
desenvolvimento, investindo em ações sociais e culturais, tudo isso para garantir às gerações 
futuras um país onde todos possam ser felizes.

José Pedro Rodrigues
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A Empresa
Furnas Centrais Elétricas S.A é uma empresa de economia mista de capital fechado, controlada 
pelas Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobrás. Tem como atividades principais geração, 
transmissão e comercialização de energia elétrica na região abrangida pelo Distrito Federal e 
pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Mato 
Grosso e Tocantins. 

Uma empresa como FURNAS se constrói a cada dia, com o esforço, o compromisso e as 
esperanças de cada empregado e de cada dirigente. Com o objetivo de registrar esta trajetória, 
em 28 de dezembro de 2004, foi oficializada a criação do Comitê Pró-Memória de FURNAS, que 
vai coordenar, de forma permanente e sistemática, as ações ligadas à preservação da memória e 
da história de FURNAS. Em maio havia sido inaugurado no piso dos pilotis da sede da Empresa, no 
Rio de Janeiro, um grande painel, onde todos, empregados, fornecedores e visitantes, passaram a 
poder conhecer a trajetória da Empresa.



Definições Empresariais que Orientam 
os Compromissos e as Ações de FURNAS

Missão

Atuar como empresa do ciclo de energia elétrica, ofertando produtos a preços razoáveis e serviços 
adequados para melhorar a condição humana.

Visão

Ser empresa de excelência no ciclo de energia elétrica, contribuindo para o bem-estar da 
sociedade, o desenvolvimento tecnológico do país e a proteção do meio ambiente.

12 | 13
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Política de Cidadania Empresarial e de Responsabilidade Social 

Visa a consolidar o conceito de excelência de FURNAS no campo da cidadania empresarial, 
comprometida com o combate à pobreza e à promoção da cidadania, bem como a incorporar a 
nova concepção de Responsabilidade Corporativa à cultura organizacional de FURNAS.

O compromisso social de FURNAS é o de contribuir, de forma inovadora, para melhorar a 
condição humana, através da articulação entre empregados, consumidores, comunidades, 
acionistas, fornecedores, setor elétrico e governo, em torno de ações e iniciativas que promovam 
a cidadania e o desenvolvimento humano, visando uma sociedade justa, em equilíbrio com a 
natureza, sustentável e solidária.

Política de Gestão Ambiental

FURNAS reconhece que suas atividades podem levar à interferência ambiental, sendo seu 
compromisso conduzir ações, respeitando o meio ambiente, com base nos seguintes princípios: 
integração da política ambiental às demais políticas da Empresa; incorporação da componente 
ambiental às etapas de planejamento, projeto, construção e operação de seus empreendimentos; 
atendimento à legislação ambiental e aos compromissos ambientais assumidos; divulgação, ao 
público, das informações ambientais associadas a seus empreendimentos; diálogo com empregados, 
comunidades e demais partes interessadas, tendo em vista a troca de informações e a busca de 
soluções participativas; promoção de treinamento e participação em ações de educação ambiental, 
no que se refere às atividades da Empresa; aperfeiçoamento de processos e incorporação de novas 
tecnologias visando à melhoria contínua do desempenho ambiental; racionalização do uso de 
recursos naturais e combate ao desperdício de energia elétrica.

Política de Recursos Humanos

FURNAS define, através da sua Política de Recursos Humanos, a forma como pretende interagir 
com os seus colaboradores para atingir seus objetivos estratégicos e organizacionais, realizando sua 
Missão. Ela está fundamentada nos seguintes objetivos organizacionais: compartilhar os princípios 
da ética, da responsabilidade social e da qualidade no âmbito da organização; estimular a visão 
empresarial em todos os empregados; estimular a perspectiva de obtenção e maximização de 
resultados, alinhada com o direcionamento estratégico da Empresa; disseminar o conceito de 
organização; incentivar o trabalho em equipe, estreitando o relacionamento entre as diferentes 
áreas; fortalecer o canal de comunicação na Empresa, divulgando ações e resultados, com vistas a 
democratizar e dar transparência às informações; reconhecer a representatividade de associações 
e entidades de classe, encarando-as como parceiras no trato de questões de natureza coletiva; 
formar parceria permanente com os gerentes, visando a estabelecer um regime de co-participação 
na formulação e na execução de estratégias de gestão de pessoas; criar uma cultura aberta à 
introdução de novos conhecimentos e tecnologias que capacitem as pessoas a superarem os 
desafios impostos pelo ambiente; aumentar o espírito de participação e a colaboração das pes-
soas na Empresa; criar condições para a manutenção de um estado de educação permanente, 
estabelecendo programas para o aperfeiçoamento da integração e da colaboração das pessoas 
na Empresa; disponibilizar amplo acesso aos recursos, informações e serviços necessários à 
capacitação e ao desenvolvimento das pessoas.



A Declaração do Milênio: 
Objetivos e Metas
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Em 8 de setembro de 2000, por iniciativa das Nações Unidas, foi assinada a Declaração do Milênio. 
Seu conteúdo, fundamentado nas decisões das grandes conferências da década de 1990, foi 
aprovado pelos 147 chefes de Estado e de Governo e pelos 191 Estados membros. Os desafios que 
assumiram com sua assinatura foram o de fazer do direito ao desenvolvimento uma realidade para 
todos e de libertar toda a humanidade da pobreza e da miséria.

Em setembro de 2001, outro documento, “Roteiro de Metas para a Implementação da Declaração 
do Milênio das Nações Unidas”, traduziu o seu conteúdo em um conjunto de objetivos, os valores 
e compromissos em metas, criando uma agenda comum para todos os países e uma sistemática 
de atuação.

No Fórum Econômico de 1999, o secretário-geral da ONU declarou: “No passado, as Nações 
Unidas lidavam apenas com governos. Mas agora, sabemos que a paz e a prosperidade não 
podem ser alcançadas sem a parceria de governos, organizações internacionais, iniciativa privada 
e sociedade civil. No mundo de hoje, dependemos uns dos outros.”

As Metas do Milênio são um aprofundamento desta posição e desta consciência, de que todos, 
governo, empresas e sociedade civil, precisam atuar com sentido e objetivos comuns, para que 
seja possível superar o quadro de desigualdade e pobreza e assegurar uma vida plena e digna 
para todos.



Os valores que devem orientar este caminho foram também 
enunciados na Declaração do Milênio. São eles:

16 | 17



FURNAS   Balanço Social  2004

Fonte: Declaração do Milênio - ONU - setembro de 2000

A liberdade
Os homens e as mulheres têm o direito de viver a sua vida e de criar 
os seus filhos com dignidade, livres da fome e livres do medo da 
violência, da opressão e da injustiça. A melhor forma de garantir 
estes direitos é através de governos de democracia participativa 
baseados na vontade popular.

A igualdade 
Nenhum indivíduo ou nação deve ser privado da 
possibilidade de se beneficiar do desenvolvimento. 
A igualdade de direitos e de oportunidades entre 
homens e mulheres deve ser garantida.

A solidariedade
Os problemas mundiais devem ser enfrentados de modo 
que os custos e as responsabilidades sejam distribuídos 
de acordo com os princípios fundamentais da eqüidade 
e da justiça social. Os que sofrem ou os que se beneficiam 
menos merecem a ajuda dos que se beneficiam mais. 

A tolerância 
Os seres humanos devem respeitar-se mutuamente, em 
toda a sua diversidade de crenças, culturas e línguas. Não 
se devem reprimir as diferenças dentro das sociedades, 
nem entre elas. As diferenças devem ser apreciadas como 
bens preciosos de toda a humanidade. Deve ser ativamente 
promovida uma cultura de paz e de diálogo entre todas 
as civilizações.

Respeito pela natureza
É necessário atuar com prudência na gestão de todas as espécies e recursos 
naturais, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. Só assim 
poderemos conservar e transmitir aos nossos descendentes as incomensuráveis 
riquezas que a natureza nos oferece. É preciso alterar os atuais padrões insus-
tentáveis de produção e consumo, no interesse do nosso bem-estar futuro e no 
das futuras gerações.

Responsabilidade comum 
As responsabilidades pela gestão do desenvolvimento econômico e social no mundo 
e por enfrentar as ameaças à paz e à segurança internacionais devem ser partilhadas 
por todos os Estados do mundo e ser exercidas multilateralmente. Sendo a organização 
de caráter mais universal e mais representativa de todo o mundo, as Nações Unidas 
devem desempenhar um papel central neste domínio.



Estes valores também orientam a atuação social de FURNAS, que através de seus investimentos, da 
participação de seus funcionários, da mobilização de seus fornecedores e parceiros de negócios e 
de sua atuação nos fóruns, conselhos e comunidades onde atua, busca contribuir para o alcance 

dos objetivos e metas do milênio e para que esta se torne uma agenda comum a todo o Brasil.

Objetivos Metas

1. Erradicar a extrema 
pobreza e a fome.

1. Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população 
com renda inferior a 1 dólar por dia.
2. Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população 
que sofre de fome.

2. Atingir o ensino básico 
universal.

3. Garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, 
terminem um ciclo completo de ensino básico.

3. Promover a igualdade 
entre os sexos e a 
autonomia das mulheres.

4. Eliminar a disparidade entre os sexos nos ensinos primário e 
secundário até 2005.

4. Reduzir a mortalidade 
infantil.

5. Reduzir em dois terços, até 2015, a mortalidade de crianças 
menores de 5 anos.

5. Melhorar a saúde 
maternal.

6. Reduzir em três quartos, até 2015, 
a taxa de mortalidade materna.

6. Combater o HIV/Aids, 
a malária e outras 
doenças. 

7. Até 2015, ter detido e começado a reverter a propagação 
do HIV/Aids.
8. Até 2015, ter detido e começado a reverter a propagação da 
malária e de outras doenças.

7. Garantir a 
sustentabilidade 
ambiental.

9. Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas 
políticas e programas nacionais e reverter a perda de recursos 
ambientais até 2015.
10. Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem 
acesso sustentável à água potável segura.
11. Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa nas vidas de 
pelo menos 100 milhões de habitantes de bairros degradados.
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Objetivos Metas

8. Estabelecer uma 
parceria mundial para o 
desenvolvimento.

12. Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e            
financeiro aberto, baseado em regras, previsível e não-discriminatório 
incluindo, nacional e internacionalmente, um compromisso de boa 
governança, de desenvolvimento e de redução da pobreza.
13. Atender às necessidades especiais dos países menos  
desenvolvidos, incluindo: regime isento de direitos e não sujeito 
a quotas para as exportações dos países menos desenvolvidos; 
programa reforçado de redução da dívida dos países pobres muito 
endividados; anulação da dívida bilateral oficial; e ajuda pública 
para o desenvolvimento mais generosa aos países empenhados 
na luta contra a pobreza.
14. Atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar 
e dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento.
15. Tratar globalmente o problema da dívida dos países em           
desenvolvimento, mediante medidas nacionais e internacionais de 
modo a tornar a sua dívida sustentável a longo prazo.
16. Em cooperação com os países em desenvolvimento,          
formular e executar estratégias que permitam que os jovens 
obtenham um trabalho digno e produtivo.
17. Em cooperação com as empresas farmacêuticas,                      
proporcionar o acesso a medicamentos essenciais a preços        
acessíveis, nos países em desenvolvimento.
18. Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os 
benefícios das novas tecnologias, em especial das tecnologias de 
informação e de comunicações.

A relação entre os objetivos e metas propostos pela Declaração do Milênio e as ações de FURNAS 
está assinalada no texto, para facilitar a sua localização. Com relação ao objetivo 8, “estabelecer 
uma parceria mundial para o desenvolvimento”, foi adotada uma abordagem segundo a qual este 
propósito de cooperação internacional entre os países se traduz no nível interno na cooperação 
entre FURNAS e os diversos setores da sociedade, outras empresas, governo e sociedade civil. 



Compromisso com a Geração de Riqueza
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Como empresa pública, a geração de riqueza, para FURNAS, é demonstração de responsabilidade 
com a gestão dos recursos que lhe foram confiados para a realização de sua missão e condição de 
continuar cada vez mais a ser capaz de investimentos significativos que conduzam ao cumprimento 
dessas metas. 

Resultados Econômicos
  

2003 2004

R$ mil R$ mil

Receita Líquida 4.660.254 4.614.153

Resultado Operacional 1.541.939 923.648

Folha de Pagamento Bruta 342.703 413.466



R$ milhões 2003 2004

1. Geração do Valor Adicionado 

Receitas de Vendas de Energia e Serviços 4.973 4.952

Receitas não Operacionais 2 1

Menos:

Insumos

          Custo de Energia Comprada (1.926) (1.981)

          Materiais (36) (45)

          Serviços de Terceiros (303) (329)

          Outros Custos Operacionais (321) (428)

          Outros Custos não Operacionais (18) (11)

2. Valor Adicionado Bruto 2.371 2.159

Quotas de Reintegração (484) (496)

Constituição/ Reversão de Provisões 275 (28)

3. Valor Adicionado Líquido Gerado 2.162 1.635

Receitas Financeiras (Transferências)      539 477

4. Valor Adicionado a Distribuir 2.701 2.112

5. Distribuição do Valor Adicionado

Remuneração do Trabalho 263 323

Governo (Impostos e Contribuições) 552 436

Encargos Financeiros e Variação Monetária 600 538

Participações dos Empregados nos Lucros 34 41

Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos 334 185

Outros 133 137

Lucros Retidos 785 452

Total 2.701 2.112

Geração e Distribuição do Valor Adicionado
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A Presença de FURNAS
FURNAS é hoje responsável por 12% da geração total do Brasil. Por seu sistema de transmissão 
passam 41% da energia consumida no país, garantindo o fornecimento de energia elétrica a uma 
região onde estão situados 51% dos domicílios brasileiros e que responde por 65% do PIB brasileiro.  

O alto nível técnico de FURNAS, adquirido durante quase meio século e aprimorado pelo talento 
de seus empregados, tem sido levado para países da América do Sul e África. 

FURNAS tem estado presente em Angola nos últimos 20 anos, direcionando seus esforços no 
sentido de contribuir para o desenvolvimento da capacidade técnica dos profissionais angolanos, 
através de formação específica, nas unidades da Empresa no Brasil, ou no dia a dia dos trabalhos 
realizados no próprio país. 

Em 2004 foi concluída a primeira fase do projeto da Usina Hidrelétrica de Capanda, com a 
instalação, comissionamento, operação e manutenção das unidades geradoras 1 e 2. A segunda 
fase, com as unidades 3 e 4, tem sua entrada em operação prevista para 2007.

A expansão de negócios também é verificada no mercado brasileiro, consolidando a marca da 
Empresa como paradigma de excelência no setor energético nacional. 

Desde 1992, FURNAS vem apresentando índices de confiabilidade em nível internacional: 99,99%. 
O porte da Empresa e a confiabilidade de seu parque gerador e de seu sistema de transmissão 
fazem de FURNAS uma das maiores empresas do país. 
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Qualidade da Gestão
A qualidade da gestão, além de um compromisso com seus clientes, consumidores e com o povo 
brasileiro, é fator de êxito e sustentabilidade dos resultados econômicos da Empresa, contribuindo 
diretamente para a geração de riquezas.

FURNAS procura se manter sempre atualizada na adoção de novas tecnologias de gestão. Desde 
1991, quando foi criado o Sistema de Qualidade Total em FURNAS, a Empresa trabalha na 
disseminação dos conceitos e na incorporação das mais modernas ferramentas de gestão.

Entre as ações desenvolvidas com vistas ao aperfeiçoamento da gestão, estão: criação e manutenção 
de equipes de qualidade nas diversas unidades da Empresa, realização anual de semanas da 
qualidade e de palestras motivacionais e treinamentos em sistemas de qualidade.

Na busca pela excelência, FURNAS utiliza como modelo os Critérios de Excelência da Fundação 
para o Prêmio Nacional da Qualidade – FPNQ e do Prêmio Nacional da Gestão Pública – PQGF, 
modelos consagrados entre as empresas de maior expressão do país.
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Premiações

Externamente, diversas unidades têm concorrido e obtido sucesso em processos de avaliações 
externas, que, além de reforçarem a imagem institucional da Empresa, confirmam o seu empenho 
no permanente desenvolvimento da qualidade de sua gestão e estimulam a utilização pelas demais 
áreas das tecnologias de gestão.

As premiações obtidas em 2004 referem-se a unidades das diretorias de Planejamento, Engenharia 
e Construção, e de Produção e Comercialização de Energia, o que demonstra o comprometimento 
do corpo técnico das mais diversas áreas da Empresa com a melhoria contínua dos processos 
de trabalho.

Premiações recebidas em 2004

Departamento de Apoio e Controle Técnico 

 Prêmio Nacional da Gestão Pública

 Categoria Prata entre as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

Superintendência de Geração 

 Prêmio Qualidade Rio - PQRio

 Categoria Ouro

Superintendência de Empreendimentos de Transmissão 

 Prêmio Qualidade Rio - PQRio

 Categoria Ouro

Superintendência de Engenharia 

 Prêmio Qualidade Rio - PQRio

 Categoria Prata

Centro de Operação Regional São Paulo 

 Prêmio Paulista da Qualidade da Gestão - PPQG

 Categoria Bronze

Subestação de Poços de Caldas 

 Prêmio Mineiro da Qualidade - PMQ

 Categoria Bronze

Subestação de Vitória 

 Prêmio Qualidade do Espírito Santo

 Categoria Bronze 
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Certificações

Em 1996, FURNAS obteve sua primeira certificação de Sistema de Gestão da Qualidade, pela ISO 
9002, na área de geração. Esse padrão auxilia as organizações de todos os tamanhos e tipos a 
implementar e operar um sistema de gerenciamento de qualidade eficiente, estabelecendo as 
regras específicas para a fabricação de cada produto e o padrão de qualidade do que será entregue 
ao consumidor.

Atualmente, a Empresa possui 35 unidades certificadas e 1.208 empregados envolvidos com os 
Sistemas de Gestão da Qualidade – NBR ISO 9001:2000, Ambiental – NBR ISO 14001:1996 e 
Saúde & Segurança Ocupacional – OHSAS 18001:1999.

No caso da ISO 14001, a preocupação primordial é o gerenciamento ambiental, ou seja, o que a 
Empresa faz para minimizar os efeitos causados ao meio ambiente por suas atividades e para 
continuar melhorando sua performance ambiental.

A OHSAS 18001 é uma norma para sistemas de gestão da Segurança e da Saúde no Trabalho. 
A certificação por essa norma garante o compromisso da Empresa com a redução dos riscos 
ambientais e com a melhora contínua de seu desempenho em saúde ocupacional e segurança 
de seus colaboradores.

O Laboratório de Ensaios e de Calibração de FURNAS faz parte das redes do Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) com 6 reconhecimentos de 
competência, o que o permite realizar 132 tipos de serviços acreditados.

Encontra-se em implantação o projeto piloto do Sistema de Gestão da Responsabilidade Social, no 
Departamento de Apoio e Controle Técnico, em Aparecida de Goiânia (GO), passo necessário para 
a certificação pela norma SA 8000. 

La
bo

ra
tó

rio
 d

e 
So

lo
s 

- 
C

en
tr

o 
Te

cn
ol

óg
ic

o 
de

 E
ng

en
ha

ria
 C

iv
il 

(G
O

)



Parcerias pela Qualidade da Gestão

FURNAS mantém parcerias e apóia diversas entidades que promovem o intercâmbio de        
experiências e a melhoria da gestão organizacional, o desenvolvimento da excelência e demais 
temas de interesse empresarial, cedendo espaço físico, para realização de reuniões e outros 
eventos, e profissionais para atuarem como voluntários em processos de avaliação. 

As organizações apoiadas por FURNAS são:

Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro (AD-RIO)

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

Centro para Inovação e Competitividade (CIC)

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN)

Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ)

Grupo Executivo de Qualidade (GEQUAL)

Instituto Nacional de Desenvolvimento e Excelência (INDE)

Instituto Paulista da Gestão (IPEG)

Instituto Qualidade Minas (IQM)

Movimento Brasil Competitivo (MBC)

Programa da Qualidade no Serviço Público (PQSP)

Programa de Qualidade do Distrito Federal (PQDF)

Programa de Qualidade do Espírito Santo (PQES)

União Brasileira para a Qualidade (UBQ)

Programa de Qualidade Rio (PQR)

Programa Mineiro da Qualidade e Produtividade (PMQP)

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Energia, da Indústria Naval e do Petróleo (SEINPE/RJ)

União Brasileira para a Qualidade (UBQ)

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Conhecimento e Tecnologia
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Conhecimento e Tecnologia
Segundo alguns pensadores, o conhecimento será a “moeda do século XXI”. O investimento no 
desenvolvimento de tecnologias que contribuam para a qualidade e segurança dos serviços prestados, 
para o aumento da produtividade, seja pela redução de custos ou pelo aumento da capacidade 
produtiva, assim como para minimizar e gerenciar os impactos ambientais, de forma responsável, 
é condição fundamental para assegurar a competitividade da Empresa e sua sustentabilidade. 
Manter a Empresa sintonizada com as novas tecnologias e participando de seu desenvolvimento no 
campo da energia é fator de segurança do país e de preservação de sua autonomia.

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

De acordo com a Lei nº 9.991, de 24.07.2000, todas as empresas do setor elétrico ficaram obrigadas 
a aplicar um percentual mínimo de seu Resultado Operacional Líquido (ROL) em pesquisas. No caso 
das empresas de geração e transmissão, este percentual é de 1% do ROL, e é direcionado para 
pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico.  

No total, de 2001 a 2004, foram destinados para Pesquisa e Desenvolvimento R$ 83 milhões.

Ciclo
Número de Projetos

Novos Plurianuais Total
Parceiros Valor

2000/2001
2001/2002

2002/2003
2003/2004

Geração
Transmissão

36
57

55
61

26

30
34

31
9

25
27

13
23
7

24

R$ 10,6 milhões 
R$ 22,6 milhões

R$ 4 milhões
R$ 25,4 milhões
R$ 20,4 milhões

(ainda em aprovação pela ANEEL)
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Inovações e Patentes

Os inventos da Empresa, individuais ou em parcerias, são depositados no Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), em duas modalidades: Patente de Invenção (PI), para inovações com 
prazo de 20 anos; e Modelo de Utilidade (MU), para disposição ou forma nova obtida, ou introduzida 
em objetos conhecidos, com prazo de 15 anos, contados da data do depósito.

Foi dada a entrada no INPI do pedido de concessão de Patente de Invenção para o Método para 
Estudo de Corredor de Passagem Utilizando Imagens Fotográficas de Alta Resolução e Uso de 
Cartas Digitalizadas em Corredor de Passagem. Foi registrado o software Interlab-R que gerencia 
resultados de testes laboratoriais.

Em 2004, foi registrada a primeira patente da Empresa na United States Patent, nos Estados 
Unidos: “Dispositivo para Instalação de Esferas de Sinalização em Cabos Pára-Raios de Linhas de 
Transmissão e Método para Instalação de Esferas de Sinalização em Cabos Pára-Raios de Linhas de 
Transmissão Utilizando Referido Dispositivo”.
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Tecnologia da Informação

FURNAS dispõe de uma rede corporativa que interliga, através de infra-estrutura própria, mais de 
6 mil estações de trabalho, além dos equipamentos de alta tecnologia presentes nos Centros de 
Operação do Sistema Elétrico. 

Toda a Empresa, do Escritório Central até as usinas, subestações, escritórios de obras, laboratórios 
e escritórios de representação, está interligada, o que torna possível o acesso e a utilização dos 
sistemas corporativos, operativos e especialistas a partir de qualquer local da Empresa. Os serviços 
estão disponíveis todos os dias da semana, 24 horas por dia.

A gestão e a operação de uma rede como esta, complexa, interligada e conectada à Internet, 
exigem cuidados e atenção especial aos mecanismos de segurança. Permanentemente são feitos 
investimentos no Sistema de Segurança da Informação, envolvendo instalações físicas, normas e 
políticas de uso, equipamentos, programas e ações de capacitação de pessoal, sempre com o 
objetivo de reduzir os riscos e assegurar o alto índice de disponibilidade da rede corporativa.



Compromisso com uma Sociedade 
Livre, Justa e Solidária
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FURNAS concretiza seu compromisso com os objetivos sociais do país, não apenas através da 
realização de seus objetivos técnicos, mas do reconhecimento e valorização da dimensão social 
de sua atuação e da implementação de um conjunto de ações que visam o desenvolvimento 
social e progresso humano.



Liderança
A consolidação de FURNAS como empresa referência no campo da Responsabilidade Social 
Empresarial foi marcada pela conquista do direito de integrar o grupo de benchmark do Instituto 
Ethos, por ter apresentado excelência nos seguintes indicadores: relações com sindicatos; 
compromisso com o futuro das crianças; cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho; 
gerenciamento do impacto da Empresa em comunidades do entorno; relações com organizações 
locais; envolvimento com a ação social; liderança e influência social. Desde 2002, FURNAS procede 
ao auto-diagnóstico de sua atuação na área de responsabilidade social por meio dos Indicadores 
Ethos, envolvendo representantes de todas as suas diretorias. Em 2005, um grupo de trabalho 
formal definirá indicadores específicos para FURNAS e proporá medidas para aperfeiçoar o 
desempenho da Empresa em termos de responsabilidade social.

Representantes da Empresa têm participado da Comissão de Estudo Especial Temporária de 
Responsabilidade Social da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que elaborou a 
norma brasileira de Responsabilidade Social Corporativa, a ABNT NBR 16001. 

FURNAS desempenha papel de liderança em dois grupos de empresas em que atua: o grupo das 
empresas estatais e o grupo de empresas do setor elétrico.

Como empresa pública, participa do Fórum das Estatais pela Educação, iniciativa coordenada 
pelo Ministério da Educação. Tem contribuído nas câmaras temáticas com a apresentação de 
projetos e ações desenvolvidos nas áreas de Alfabetização e Inclusão Social, Educação Profissional 
e Educação Básica.

Em 2004, FURNAS organizou e sediou o 1º Seminário de Responsabilidade Social do Setor Elétrico, 
“Energia Promovendo Cidadania”. Participaram 226 pessoas, de 44 instituições, sendo 26 do setor 
elétrico e as demais distribuídas entre empresas públicas, privadas e organizações do terceiro setor. 
Foram apresentados 22 projetos sociais desenvolvidos pelos participantes, permitindo assim uma 
rica troca de experiências.

FURNAS participou da organização e sediou o 4º Encontro dos Associados do Instituto Ethos do 
Rio de Janeiro e esteve presente durante 2004 em diversos seminários, apresentando sua experiência 
em palestras e painéis.

32 | 33

28 | 29

1º
 S

em
in

ár
io

 d
e 

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

So
ci

al
 d

o 
Se

to
r 

El
ét

ri
co

: E
ne

rg
ia

 P
ro

m
ov

en
do

 C
id

ad
an

ia
 (

R
J)



FURNAS   Balanço Social  2004

FURNAS no COEP
Um destaque desta liderança de FURNAS no campo da ação social é o papel que desempenha 
desde 1993, abrigando a Secretaria Executiva Nacional do Comitê de Entidades de Combate à 
Fome e Pela Vida (COEP), com assento no Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), 
colaborando, de forma direta, para o crescimento e fortalecimento dessa rede, na luta contra a 
fome e a miséria. 

A Secretaria Executiva do COEP é responsável pela articulação das ações e mobilização dessa 
rede social que hoje atua nos 27 estados e no Distrito Federal e em 6 municípios, com mais de 
900 associadas. 

Em 2003, FURNAS tornou-se responsável pelas secretarias executivas nos estados do Rio de Janeiro 
e do Mato Grosso e no município de Foz do Iguaçu. Participa como entidade associada no estado 
de Goiás e é responsável pela secretaria executiva adjunta no COEP - São Paulo.

O COEP, através de suas associadas, desenvolve projetos com o objetivo de contribuir com os 
programas sociais nacionais. Em 2003 o COEP iniciou um processo de mobilização de suas 
associadas, estimulando-as a efetivarem sua participação no Programa Fome Zero, através da 
elaboração e implementação de projetos e ações voltadas para o combate à fome. Para divulgar 
estas propostas e estimular a troca de experiências, o COEP criou em seu portal o Banco de Dados 
dos Parceiros do Fome Zero. No final de 2004 estavam cadastrados no banco 581 projetos em 
andamento, sendo que FURNAS participava com 170 iniciativas.

Outra parceria que tem como propósito somar os esforços das empresas associadas foi estabelecida, 
em junho de 2004, com a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Foi adotado o mesmo 
procedimento do Fome Zero, ou seja, a mobilização das associadas que responderam elaborando, 
em 6 meses, 164 propostas de iniciativas em prol do fortalecimento dos direitos humanos no país.

FURNAS participou desse esforço através dos projetos “Aldeias da Cidadania” e do Programa 
“Mais Cidadania, Mais Energia”. Em 2004, FURNAS doou R$ 750 mil para o Fundo Nacional da 
Criança e do Adolescente, que financiarão em 2005 os projetos do Programa. Serão desenvolvidas 
ações visando à criação e ao fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos e dos Conselhos 
Tutelares, envolvendo todos os municípios próximos às áreas de atuação da Empresa.
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Reconhecimento
O reconhecimento externo do trabalho de responsabilidade social da Empresa foi marcado, em 
2004, por importantes conquistas:

• “Prêmio Destaque da Boa Cidadania Corporativa” para o projeto “FURNAS – EFORT na 
Inclusão Digital e Social”, na categoria pessoas com deficiência física, selecionado pela 
Revista Exame, na sua edição especial “Guia Exame da Boa Cidadania Corporativa 2004”. A 
equipe do Guia Exame avaliou 1.200 projetos, dos quais apenas nove receberam o Prêmio 
Destaque. 

• reconhecimento da Fundação Abrinq pelo compromisso de FURNAS com a defesa dos 
direitos das crianças e dos adolescentes do Brasil;

• certificado de “Empresa Parceira do Programa Fome Zero”, atribuído pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

• certificado de “Empresa Cidadã”, conferido a FURNAS pelo Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Janeiro, demonstrando o reconhecimento dessa entidade à 
atuação socialmente responsável de FURNAS;

• certificado concedido a FURNAS por práticas de Responsabilidade Social, pelo “Expo: 
Fome Zero Brasil Socialmente Responsável – 2004”;

• menção honrosa do Selo CREA-RJ de Responsabilidade Social 2004 pelos projetos 
Soldando o Futuro, Farmácia Viva Comunitária e pelo programa Capacitação de Jovens;

• certificado de reconhecimento da Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil concedido 
à FURNAS pelo apoio ao programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação (MEC). O 
investimento de FURNAS garantiu a alfabetização de 2 mil pessoas.

Esse resultado reflete o esforço conjunto de toda a Empresa em trabalhar no sentido de consolidar 
a imagem de FURNAS como empresa cidadã, buscando, permanentemente, realizar negócios, e 
visando a sustentabilidade.
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Construindo a Sociedade do Futuro
FURNAS entende como projetos sociais tanto aqueles integrados estrategicamente às suas ações 
empresariais como aqueles que nascem do interesse de seus empregados através dos projetos 
apresentados ao Concurso de Projetos que ela promove ou das ações dos Comitês de Voluntariado, 
presentes nas diversas unidades da Empresa. Existem ainda os projetos e as ações decorrentes de 
demandas da sociedade. Estas demandas são analisadas e, quando atendem aos requisitos da 
Empresa, são aprovadas pelo Comitê de Enquadramento. Algumas destas demandas referem-se 
apenas ao apoio em uma necessidade específica. Em outros trata-se de apoio a projetos de maior 
duração. Nestes casos, eles são enquadrados como Projetos Sociais em Parceria, e recebem um 
acompanhamento por parte da Empresa.

As ações de FURNAS estão direcionadas a 4 programas, contemplando áreas consideradas 
prioritárias. São eles: FURNAS Educando (Alfabetização e Educação para o Trabalho); Segurança 
Alimentar, Nutricional e Saúde; FURNAS Gerando Renda e Cidadania (Geração de Trabalho e 
Renda); e Promoção da Cidadania e dos Direitos.

Com essas iniciativas de desenvolvimento social, ao longo de 2004 FURNAS implementou diversos 
projetos sociais, capacitou jovens, gerou trabalho e renda, promoveu direitos de cidadania e 
iniciativas na área de segurança alimentar e saúde, que ajudaram a mudar a vida de milhares 
de pessoas em 9 unidades territoriais: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.
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FURNAS Educando
Alfabetização e Educação para o Trabalho

Através das ações e projetos do Programa FURNAS Educando, a Empresa contribui para que o 
Brasil atenda ao objetivo 2 da Declaração do Milênio da Organização das Nações Unidas: atingir o 
ensino básico universal. A meta definida é garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os 
sexos, terminem um ciclo completo de ensino básico.

O Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, publicado 
em setembro de 2004 pela Presidência da República, apresenta os desafios do Brasil em relação 
ao cumprimento das metas estabelecidas pela ONU. Com relação ao objetivo 2, o relatório afirma:

“O acesso da população à escola vem aumentando continuamente nos últimos anos no 
Brasil. Em 2002, quase todas as crianças de 7 a 10 anos estavam freqüentando as 4 
primeiras séries do ensino fundamental (antigamente chamadas de primário). Porém, essa 
quase universalização não garante qualidade, devendo-se ressaltar que parcela expressiva 
dessas crianças termina a 4ª série sem ter sido alfabetizada adequadamente.”

Por isso, FURNAS busca preencher as lacunas deixadas pelo ensino formal, proporcionando aos 
jovens e adultos analfabetos o domínio da linguagem escrita e o conhecimento das operações 
fundamentais da matemática.

FURNAS oferece apoio também a projetos de qualificação nas instalações de treinamento da 
Empresa ou em parceria com entidades. Desta forma, contribui também para o primeiro objetivo 
da Declaração do Milênio, que propõe a erradicação da pobreza e da miséria.

Em 2005, FURNAS tem como meta alfabetizar 10 mil pessoas e capacitar para o trabalho 6 mil 
jovens em 10 bases geográficas da Empresa através do projeto “FURNAS Educando”. 
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Entre os projetos apoiados em 2004,  podemos destacar:

Projeto Gutenberg

Este projeto surgiu a partir de uma série de debates dentro do grupo de voluntários do Escritório 
de Belo Horizonte, à época integrado por 22 dos 37 funcionários do setor, todos participantes 
do II Concurso de Projetos Sociais. Como promotor do desenvolvimento comunitário, o projeto 
Gutenberg capacita jovens entre 15 e 22 anos para o trabalho de encadernação, restauro de 
papéis e conservação. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Providência Nossa Senhora da 
Conceição, é responsável pela formação de jovens participantes do Programa Liberdade Assistida, 
da Prefeitura de Belo Horizonte, viabilizando a recuperação e a reinserção social através do 
exercício da cidadania e do trabalho.

Em 2004 o grupo de jovens iniciou a comercialização dos produtos confeccionados em diversos 
espaços da cidade, como feiras e lojas, e produziu 1.000 agendas, encomendadas por FURNAS, 
para serem distribuídas como brindes. 

FURNAS – EFORT na Inclusão Social

Com o objetivo de capacitar portadores de deficiência (física, mental, visual, auditiva e múltiplas) 
em informática, visando à inserção no mercado de trabalho e à realização profissional desse 
público, a Empresa vem desenvolvendo o programa de voluntariado FURNAS: EFORT na Inclusão 
Social. O projeto é desenvolvido em São Paulo e inclui a formação em editoração gráfica e o 
desenvolvimento de sites básicos, criando condições para a inclusão dos atendidos. Em 2004, 
o FURNAS: EFORT na Inclusão Social contabilizou mais de 20 mil atendimentos e foi um dos 
destaques do Guia Exame da Boa Cidadania Corporativa 2004.
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Segurança Alimentar, Nutricional e Saúde

O programa Segurança Alimentar, Nutricional e Saúde está comprometido com 4 dos 8 Objetivos 
do Milênio da ONU: o primeiro objetivo – erradicar a extrema pobreza e a fome –, o quarto – re-
duzir a mortalidade infantil –, o quinto – melhorar a saúde maternal – e o sexto – combater o 
HIV/Aids, a malária e outras doenças.

O Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio apresenta 
alguns dados sobre a condição do Brasil nas áreas de segurança alimentar, nutricional e saúde, 
entre eles:

Desnutrição: “Apesar de a desnutrição infantil ter diminuído drasticamente nos últimos anos, o 
País ainda abriga um contingente de mais de um milhão de crianças com déficit de peso para sua 
idade. Esse distúrbio nutricional, na medida em que trata da expressão mais severa da insuficiência 
alimentar, mostra, de forma contundente, que a fome subsiste no Brasil. E com o agravante de 
que não é por falta de comida, já que o Brasil produz mais do que o necessário para atender às 
demandas alimentares de sua população”.

Mortalidade Infantil: “Desde meados da década de 1970 a mortalidade na infância (de crianças 
menores de 5 anos) e a mortalidade infantil (com menos de 1 ano) vêm declinando em ritmo 
acelerado no Brasil”.

Mortalidade Materna: “Estima-se que a taxa de mortalidade materna no Brasil tenha sido de 
75,3 por 100 mil nascidos vivos em 2002. Há, entretanto, uma alta incidência de subnotificação 
de óbitos maternos, resultante de vários fatores. O principal deles é o preenchimento inadequado 
da declaração de óbito, principalmente no quesito referente à presença de gravidez. No Brasil, as 
principais causas de morte materna são hipertensão arterial, hemorragia, infecção pós-parto e 
complicações relacionadas ao aborto (causas diretas)”.

Aids, Malária e outras doenças: “Os desafios em torno da Aids, atualmente, dizem respeito    
não só à consolidação dessa tendência de queda, como também à mudança do perfil dos 
portadores da síndrome. Inicialmente restrito a grupos específicos, como adultos homossexuais 
masculinos, hemofílicos e pessoas que receberam transfusão de sangue e hemoderivados, a 
doença hoje atinge indiscriminadamente homens e mulheres. Outros exemplos de doenças 
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infecciosas e parasitárias que continuam a representar problemas de saúde pública são a malária, 
a tuberculose e a hanseníase. A primeira apresenta uma queda geral de incidência de casos, com 
períodos de recrudescimento significativos. A segunda, que já constituía um sério problema de 
saúde pública, passou a ter suas lentas taxas de redução refreadas pela sua associação à Aids. 
E a última registra uma taxa 4 vezes superior à considerada razoável para que a doença seja 
erradicada. A malária atualmente está concentrada na Amazônia Legal (formada por áreas dos 7 
estados da Região Norte, pelo Maranhão e Mato Grosso), onde são registrados mais de 99% dos 
casos do País. Embora se observe uma queda geral na incidência da doença no País, ocorrem perío-
dos de repique, decorrentes do crescimento desordenado das cidades, de desequilíbrios ecológicos 
e do processo migratório na Amazônia Legal”.

Com o objetivo de ajudar a solucionar os problemas do país nessas áreas, FURNAS atua, através 
do programa Segurança Alimentar, Nutricional e Saúde, no levantamento e acompanhamento das 
condições de saúde da população carente, com especial atenção à desnutrição infantil, promovendo 
hábitos de alimentação saudável e programas de saúde materno-infantis. Aliado a isso, conta com 
as doações dos empregados e executa programas de hortas comunitárias.

Projetos de hortas comunitárias 

Na busca do desenvolvimento local integrado e sustentável dos estados onde atua, a Empresa 
esteve à frente da implementação de projetos de hortas comunitárias durante o ano. Em benefício 
do Projeto Nacional de Segurança Alimentar e de Combate à Fome do governo federal, foram 
desenvolvidos, nas comunidades, projetos que visam à educação alimentar e à geração de renda, 
como “Verde no Quintal”, “Plantando Sementes – Colhendo Saúde”, “Horta Nascente – Vida para 
as Gerais”, entre outros. Por meio desses projetos que levaram, e continuarão levando durante 2005, 
esclarecimentos sobre os valores nutricionais dos alimentos e a importância de uma alimentação 
balanceada, FURNAS contribui para a saúde das famílias. Além disso, a implantação de hortas 
comunitárias representa a capacitação de jovens e adultos nos ofícios de plantio, colheita e 
desenvolvimento racional e sustentável de recursos naturais, possibilitando a sustentabilidade, a 
vivência e o exercício da cidadania. 



40 | 41

FURNAS Gerando Renda e Cidadania - Geração de Trabalho e Renda

Assim como o programa de Segurança Alimentar, Nutricional e Saúde, o de Promoção da 
Cidadania e dos Direitos também está relacionado ao primeiro Objetivo do Milênio: erradicar a 
extrema pobreza e a fome. As metas estabelecidas pela ONU para o atendimento deste objetivo 
– reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população com renda inferior a 1 dólar por dia 
e reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população que sofre de fome – representam os 
desafios que este programa de FURNAS, “Geração de Trabalho e Renda”, busca superar.

A correlação entre geração de trabalho e renda e o combate à fome é apresentada no Relatório 
Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da Presidência da 
República: “A possibilidade de superar a pobreza e a fome de forma definitiva está vinculada à 
capacidade de obter um emprego decente”.

O programa “FURNAS Gerando Renda e Cidadania” contribui para a capacitação de parte da 
sociedade, normalmente à margem do mercado formal de trabalho, ao promover o desenvolvi-
mento sustentável das comunidades através de atividades voltadas para a geração de trabalho e 
renda, estimulando a formação de cooperativas de trabalho. O projeto “Valorização dos Coletores 
Recicláveis” é um exemplo de iniciativa apoiada pelo programa. 

Projeto Valorização dos Coletores Recicláveis

Este projeto foi implantado em 2004 no bairro César de Souza, em Mogi das Cruzes, para valorizar 
o profissional da coleta seletiva, atuando na melhoria das condições de trabalho dessas pessoas e 
da geração de renda. Tendo a frente os voluntários do Departamento de Produção São Paulo, 
envolveu a capacitação de 16 coletores de recicláveis e resultou na formação de uma cooperativa.
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Promoção da Cidadania e dos Direitos

O programa de investimento social de FURNAS de Promoção da Cidadania e dos Direitos não 
está direcionado a um dos oito Objetivos do Milênio (ODM) especificamente, mas ao conjunto 
deles, contribuindo para o desenvolvimento social do Brasil ao levar o conceito e a prática da 
cidadania a toda a sociedade. 

Segundo o Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODM pela Presidência da República, “os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas vêm na esteira dos princípios 
fundamentais do povo brasileiro, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de erradicar a 
pobreza e a marginalização reduzindo as desigualdades sociais e regionais e de promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outros tipos de discriminação”.

FURNAS acredita que não se pode falar em desenvolvimento sustentável desvinculado da promoção 
do exercício da cidadania e dos direitos humanos. Por isso, apóia projetos como o “Aldeia da 
Cidadania” e as ações de voluntariado, além de outras iniciativas como o projeto “Mais Cidadania, 
Mais Energia”, que busca o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente nos municípios da área de influência da Empresa.

No ano de 2005, FURNAS pretende fortalecer a parceria com a Secretaria Especial de Direitos 
Humanos (SEDH), através da capacitação para os Conselheiros de Direitos e Conselhos Municipais 
da Criança e do Adolescente.

Estes são alguns dos projetos apoiados em 2004 pelo programa Promoção da Cidadania e dos Direitos:

Aldeia da Cidadania

Promove a inclusão social da população residente nas proximidades das áreas de atuação de 
FURNAS, assegurando acesso aos serviços básicos como saúde, emissão de documentos e acesso 
à cultura, garantindo o exercício da cidadania. Durante todo o dia são prestados serviços básicos 
como emissão de registro civil, carteira de identidade, registro no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda, carteira do Ministério do Trabalho, verificação de pressão arterial e diabetes, 
noções básicas de higiene bucal, pesagem de crianças de colo para avaliação nutricional, aten-
dimento psicológico e corte de cabelo. Na “Aldeia da Cidadania” também é feito cadastramento 
para o programa “Luz para Todos”. Em 2004, foram realizados quatro eventos, totalizando 
28.666 atendimentos. A ação social conta com o apoio de diversas entidades, instituições e 
órgãos públicos.

Divertindo e Aprendendo

É um projeto social desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu (PR) 
por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e Assuntos da Família e com representantes 
comunitários dos bairros Cidade Nova I e II. Participam do projeto 120 crianças e adolescentes 
carentes, na faixa etária de 7 a 14 anos, residentes nos bairros Cidade Nova I e II e Jardim Almada, 
limítrofes à Subestação de FURNAS em Foz do Iguaçu. O projeto está no quinto ano de 
desenvolvimento e tem como objetivo promover a integração da Empresa com a comunidade, 
estimulando a conscientização disciplinar, respeito mútuo, fortalecer o sentimento de unidade, 
responsabilidade e preservação do meio ambiente. No ano de 2004, foi formado o “Coral 
Cantores Mirins”, com 30 crianças do projeto.
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Programa de Apoio à Ação Voluntária
O voluntariado ganha cada vez mais força e importância no Brasil e no mundo. Através dele, 
milhares de pessoas estão ajudando a mudar a realidade das comunidades onde vivem, buscando 
com seu tempo e trabalho resolver problemas que outros preferem ignorar.

A ação voluntária desenvolve a cultura da paz porque ajuda a reconhecer o valor da vida e a 
importância de se respeitá-la. O voluntário assume o poder de transformar uma situação e passa 
a valorizar mais sua própria vida. Praticando a solidariedade, desenvolve a sua percepção do outro, 
com suas necessidades e dificuldades, mas também suas possibilidades e sua dignidade. Ele 
também se dá conta de que o seu bem-estar e o desenvolvimento de sua comunidade e de seu 
país dependem do bem-estar e do compromisso de todos.

FURNAS complementa estas ações com o incentivo e apoio ao voluntariado, que considera uma 
forma de contribuir para a criação de capital social, ajudando a desenvolver a cidadania autônoma 
e responsável de seus empregados e a combater a pobreza e a exclusão social.

Com esta ação está também contribuindo para a prática e o alcance do oitavo Objetivo do Milênio: 
TODOS ATUANDO JUNTOS PELO ALCANCE DO DESENVOLVIMENTO.

Criado em 2002, o programa Voluntários FURNAS em Ação – Gerando Cidadania visa 
valorizar o trabalho voluntário dos empregados desenvolvido em parceria com a Empresa. Em 2004, 
o programa totalizou 1.196 empregados voluntários inscritos, lotados em 28 diferentes bases 
geográficas. De cada 5 empregados, 1 é voluntário. Todos esses empregados voluntários foram 
cadastrados, também, como mobilizadores do Comitê de Entidades de Combate à Fome e Pela 
Vida, o COEP.

O envolvimento do público interno de FURNAS revela que cresce, a cada dia, o interesse pelas 
iniciativas de responsabilidade social apoiadas pela Empresa. Como conseqüência, tal envolvimento 
alavanca o sucesso dos programas elaborados e apoiados pela Empresa através do concurso anual 
de projetos.

A terceira edição do Concurso de Projetos Sociais do Programa Voluntários FURNAS em Ação 
teve 61 projetos inscritos, sendo 36 selecionados nos critérios pré-estabelecidos e desenvolvidos a 
partir do programa de voluntariado. Os projetos têm, entre seus objetivos, a educação de crianças, 
a capacitação profissional de adolescentes e a inclusão social de idosos. Todos foram, também, 
inscritos nos programas Fome Zero e Primeiro Emprego, uma vez que contribuem para o fortaleci-
mento da rede contra a fome e a miséria.

Os projetos desenvolvidos durante o ano beneficiaram diretamente mais de 52.499 pessoas, em 
oito estados – Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo 
e Rondônia – e no Distrito Federal. As atividades realizadas movimentaram 59 mobilizadores, 
empregados indicados pelos gerentes para coordenar e articular as ações sociais voluntárias nos 
departamentos da Empresa. Através da formação da Rede de Mobilizadores, esses empregados 
voluntários têm sua atuação fortalecida participando de capacitações, oficinas lúdicas, palestras, 
feiras, seminários, cursos de extensão à distância, e outros.

Para incentivar o voluntariado dentro da Empresa, FURNAS promoveu, pelo segundo ano 
consecutivo, o Prêmio Voluntário, uma homenagem aos empregados que demonstraram maior 
compromisso com as ações sociais. Em 2004, foram entregues dois prêmios: o Prêmio Compromisso 
Social – Promoção da Cidadania, para os 27 gerentes que mais apoiaram a atuação voluntária 
dos empregados em 2003, e o prêmio Voluntário FURNAS em Ação, para os voluntários mais 
atuantes do ano.
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Desde a criação do COEP em 1993, a Empresa sensibilizou seus empregados para a criação de 
comitês de combate à fome, possibilitando a realização de ações sociais através de doações, 
campanhas e mobilizações.

Número de Voluntários por Área

RIO DE JANEIRO

Adrianópolis 18

Botafogo  326

Campos  39

Funil  16

Furnas  54

Jacarepaguá  25

km 0 31

Santa Cruz  44

São Gonçalo  1

São José  4

Sapucaia (RJ) 19

GOIÁS

Aparecida de Goiânia 101

Barro Alto 3

Marimbondo 21

Serra da Mesa 15

MINAS GERAIS

Belo Horizonte 17

Estreito 27

Furnas 54

Itumbiara 15

Poços de Caldas 9

Porto Colômbia 22

Brasília (DF) 27

SÃO PAULO

Cachoeira Paulista  21

Campinas 17

Ibiúna 16

Itaberá 2

Mascarenhas de Moraes  47

Mogi das Cruzes 85

São Paulo 28

PARANÁ

Foz do Iguaçu 16

Ivaiporã 10

MATO GROSSO

Manso 93
RONDÔNIA

Porto Velho 17

ESPIRITO SANTO

Vitória 10
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2004 - Muitas Realizações para Contar
Em 2004, FURNAS desenvolveu 280 projetos ou ações sociais.

Dentre as ações e projetos desenvolvidos 21,07% foram projetos selecionados através do  
Concurso de Projetos Sociais do Programa Voluntários FURNAS em Ação, que estimula a partici-
pação dos funcionários; eles apresentam os projetos e se comprometem no apoio e acompanha-
mento de sua implantação.

Entre os projetos aprovados nos concursos dos anos anteriores, FURNAS manteve o apoio 
àqueles que estavam mais alinhados com seus propósitos e que vinham apresentando melhores 
resultados. Eles responderam por 7,5% das iniciativas apoiadas em 2004.

As demandas recebidas por FURNAS, vindas dos mais diversos proponentes, entre ONGs, escolas, 
comunidades e prefeituras, passam por um processo de análise e são encaminhadas ao Comitê 
de Enquadramento, que as avalia quanto ao atendimento aos critérios  e diretrizes. Estas ações 
de atendimento a demandas correspondem a quase 50% dos apoios concedidos.

Foram ainda realizadas, por iniciativa dos empregados, 43 campanhas com os mais diversos  
objetivos, da arrecadação de alimentos ao incentivo à doação de sangue, da doação de cober-
tores à organização de uma festa de final de ano em uma escola pública.

Estas iniciativas estão distribuídas entre os quatro programas prioritários da atuação social  
da Empresa: 

- FURNAS Educando

- Segurança Alimentar, Nutricional e Saúde

- FURNAS Gerando Renda e Cidadania

- Promoção dos Direitos e da Cidadania.
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FURNAS Educando
As iniciativas do Programa FURNAS Educando se dirigiram a 5 temas:

- Capacitação de jovens para o trabalho

- Capacitação de adultos para o trabalho

- Alfabetização ou supletivo para jovens e adultos

- Complementação das atividades escolares para crianças e jovens

- Infra-estrutura
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Educação e Trabalho: Um Objetivo Necessário

Entre as 34 iniciativas dos empregados no Programa FURNAS Educando, vinte e nove têm como 
objetivo a capacitação para o trabalho, gerando alternativas de renda para as famílias. 

Destas 29 iniciativas, 19 se dirigem a jovens, contribuindo para sua inclusão no mercado de  
trabalho com maiores chances e criando vínculos que permitem a muitos projetos a abordagem 
de outros temas, como cidadania, empreendedorismo, educação sexual e educação ambiental. 

Os projetos têm oferecido formação na área de informática, serviços (garçom, recepcionista, 
operador de caixa, mensageiros, manicures etc.), padaria e confeitaria, artesanato, e vários deles 
se aproveitam da competência e credibilidade da Empresa para contribuir na formação de  
eletricistas, soldadores, instaladores prediais e reparos de eletrodomésticos. Alguns desses projetos 
na área elétrica são implementados pelos próprios empregados, e outros em parceria com outras 
instituições, como o SENAI. Muitas vezes a Empresa contribui também com a cessão de suas 
instalações, que já contam com os instrumentos e equipamentos necessários à capacitação.

Entre os projetos de capacitação de jovens para o mercado de trabalho, alguns são destaques 
por se dirigirem a públicos que enfrentam dificuldades adicionais: o Projeto Gutenberg, dirigido 
a jovens em regime de liberdade assistida, e os projetos EFORT na Inclusão Digital e Social, Jovem 
Capaz e Escolinha de Informática dirigidos a jovens portadores de deficiência.
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Mulheres no Mercado de Trabalho

Os outros 10 projetos de capacitação para o trabalho estão orientados para outro público muito 
relevante, as mulheres, contribuindo assim para o objetivo 3, de promover a igualdade entre 
os sexos e valorização da mulher. São cursos que preparam as mulheres para complementar a 
renda familiar ou para assumir o sustento do lar, fato muito comum hoje na realidade brasileira 
onde, segundo a Fundação Carlos Chagas, “em 2002, 25% dos chefes de família brasileiros eram 
mulheres”.

Os cursos ofertados preparam para o trabalho doméstico, mas também para profissões como 
costureiras, cozinheiras e quituteiras, artesanato e trabalhos manuais, manicures e cabelereiras.

Um dos projetos, o OBA, Oficina de Arte e Beleza, já está em seu segundo ano de parceria com 
FURNAS. Em 2003 foram formadas 100 mulheres, nos cursos de cabelereira, manicure e pedi-
cure. Em 2004 foram acrescentados os cursos de serigrafia, maquiagem, padaria e confeitaria, e 
o número de alunas dobrou.

Outros Desafios

Muitos jovens e adultos enfrentam, além da baixa qualificação profissional, a exclusão anterior, 
que os privou do acesso à escola e à alfabetização. FURNAS apóia 6 projetos voltados ao objetivo 
de oferecer uma nova oportunidade a estas pessoas. Isso inclui aqueles que prestam serviços a 
FURNAS através de empresas contratadas. 

No tema Apoio à Infra-estrutura, além da implantação de uma escola rural, os outros projetos 
tratam principalmente da instalação de bibliotecas e salas de leitura.  Através de um deles foram 
instaladas 14 salas de leitura, com 1000 exemplares de 500 títulos, em escolas públicas, associa-
ções de moradores e centros comunitários.
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Fórum das Estatais pela Educação

Por iniciativa do Ministério da Educação – MEC, foi instituída uma parceria com diversas empresas 
estatais, criando o Fórum das Estatais pela Educação. Ele tem como objetivo favorecer a integração 
das ações das empresas estatais, sua articulação com as políticas públicas, visando fortalecê-las 
e complementá-las, e promover o debate em torno de quatro eixos: alfabetização e inclusão 
social, aprimoramento da qualidade da educação, ampliação do ensino técnico e profissional e 
fortalecimento e expansão da educação superior pública. FURNAS contribui com os propósitos 
do Fórum através de suas experiências e projetos apoiados pelo Programa FURNAS Educando.

Conclusão de Projetos de 2003 Beneficia a Comunidade

Alguns dos projetos iniciados em 2003 tiveram sua conclusão em 2004. O projeto Jovens  
Aprendizes capacitou 720 jovens, com idade acima de 18 anos, em ofícios da construção civil. 
A festa de encerramento, em 18 de fevereiro de 2004, marcou também a entrega de quadras e 
centros culturais a quatro escolas públicas, construídas pelos alunos como parte das atividades 
de aprendizagem. 

Também os jovens de 16 a 24 anos, alunos da primeira turma do projeto Capacitação de Jovens 
em Eletricista, promovido pelo Centro Técnico de Ensaios e Medições (CTE.O), prestaram serviços 
gratuitos a famílias de comunidades carentes da vizinhança, instalando sistemas elétricos nas 
residências e orientando os moradores sobre como economizar energia e usar luz elétrica com 
segurança.
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Segurança Alimentar, Nutricional e Saúde
A constatação das condições deficitárias da alimentação de grande parte da população brasileira 
originou a iniciativa de FURNAS de incentivar o desenvolvimento de projetos de segurança  
alimentar e nutricional.

No ano de 2004, 69 iniciativas sociais tiveram este foco.

Hortas Comunitárias - Um Pouco da História

FURNAS tem história e experiência, principalmente no apoio à implantação de hortas comuni-
tárias. Desde 1997, FURNAS implanta hortas comunitárias e domésticas, em grandes e pequenas 
extensões, contando com parceiros externos à Empresa ou apenas com seus voluntários, de 
acordo com as especificidades de cada local onde o projeto é implementado.  Até o início de 
2004 já existiam 12 hortas comunitárias em 8 dos 10 estados onde a Empresa tem atuação - Rio 
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Distrito Federal 
– totalizando uma área plantada de mais de 250 hectares, com uma produção estimada em 150 
toneladas de alimentos por ano e beneficiando diretamente cerca de 7.000 famílias.

Em 2004, através do Concurso de Projetos propostos pelos voluntários, 14 tinham como desafio 
a implantação de hortas comunitárias. Muitos deles estão focando a agricultura orgânica, como 
o “Alimentando o Futuro” (RJ) ou o “Verde no Quintal” (RJ). No Paraná, a proposta foi implantar 
em parceria com o COEP municipal de Foz do Iguaçu, uma Central de Produção e Distribuição de 
Mudas, destinadas a hortas comunitárias.  

Os projetos buscam a melhoria do quadro nutricional dos moradores das comunidades próximas 
às áreas de atuação da Empresa, o reforço da alimentação das famílias beneficiadas, de baixa 
renda, a promoção de mudanças nos hábitos alimentares da população assistida e o aprendizado 
de formas alternativas de aproveitamento e combinação de alimentos.  Além disso, justifica-se 
pela proposta de inserção de famílias carentes na sua execução, pela oferta de emprego, pela 
geração de renda para estas famílias e pela proposta de melhor qualidade de vida, além do as-
pecto do cuidado com a preservação ambiental.  

Uma vertente importante dos projetos é a da capacitação, que estimula as famílias para a 
aquisição e aperfeiçoamento de habilidades e competências em incentivar a multiplicação do 
conhecimento adquirido, criar a oferta de produtos saudáveis, permitir a não poluição ambiental, 
garantir menor incidência de doenças nas populações, melhorar a eficiência dos sistemas produ-
tivos, gerar renda e promover a segurança alimentar, ocasionando melhoria na qualidade de vida 
sem, contudo, causar impactos negativos ao meio ambiente. 

Avaliações periódicas, efetuadas por nutricionistas, constatam a melhoria significativa no quadro 
nutricional das famílias assistidas, bem como sua preocupação com uma alimentação mais  
balanceada e utilização de hábitos de higiene saudáveis.  Verifica-se, paralelamente, uma diminuição 
no quadro de doenças, a utilização mais freqüente de medicamentos naturais, alternativos, e, 
no caso de projetos de hortas domésticas, um envolvimento maior do grupo familiar na sua 
construção e manutenção, criando-se um espaço para reflexão sobre a necessidade de união de 
forças.    

Como importantes fatores de sucesso, podemos destacar o comprometimento e a cooperação 
mútua entre os parceiros, a qualidade técnica dos profissionais diretamente envolvidos no desen-
volvimento do projeto e a fertilidade das áreas de terra utilizadas.  

Os maiores desafios acontecem no aumento da produção, na implantação de novas variedades 
e na ampliação da disponibilidade de vagas para formação de mão-de-obra para pessoas das 
comunidades beneficiadas. 
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Outros Projetos

Outros projetos buscam enfrentar novos desafios. São temas que vão sendo incorporados à 
experiência dos voluntários de FURNAS. O projeto Amigas do Peito estimula o aleitamento 
materno, e o Farmácia Viva dissemina conhecimentos sobre cultivo, preparação e utilização de 
plantas medicinais.

Todos Participando

Um destaque da atuação dos grupos de voluntários é a realização de campanhas permanentes, 
que não se reduzem a um mês ou a uma data especial, mas que acontecem ao longo de todo o 
ano, assegurando alimentação a dezenas de famílias. Os funcionários doam alguns dos tíquetes 
de alimentação que recebem da Empresa. Alguns voluntários recolhem esses tíquetes e com-
pram e distribuem as cestas básicas.

São diversos grupos deste tipo, espalhados pelas áreas da Empresa. Os funcionários do Depar-
tamento de Produção de Ibiúna, por exemplo, distribuem mensalmente 27 cestas básicas. Em 
Cachoeira Paulista, foram 197 cestas durante o ano e 60 cestas especiais no Natal.  

Em Corumbá, os empregados voluntários de FURNAS e de empresas prestadoras de serviços se 
associaram na arrecadação de alimentos destinados a famílias de baixa renda e a instituições 
assistenciais. Eles distribuem em torno de 20 toneladas de alimentos durante o ano.

Eventos

Dois eventos na área de saúde foram apoiados em 2004, após aprovação pelo Comitê de  
Enquadramento: o Congresso Internacional Nitric Oxide, Cytokines and Inflammation e o  
VII Seminário Laveran & Deane sobre Malária, ambos promovidos pelo Instituto Oswaldo Cruz.
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FURNAS Gerando Renda e Cidadania
A geração de renda é na verdade um objetivo que se encontra disseminado nos demais Pro-
gramas, como no FURNAS Educando, onde diversas iniciativas estão voltadas à formação para 
inserção no mercado de trabalho.

Neste Programa, estão incluídos 4 projetos que vão além da capacitação, criando as condições 
para a organização de grupos, seja como cooperativas, seja criando articulações que favoreçam 
diretamente a geração de renda.

Programa Cuidador Social

O Programa Cuidador Social é um exemplo disso. Ele foi criado em 1995, orientado para a  
capacitação de cuidadores de idosos. Posteriormente foi estendido para formação também para 
o cuidado com crianças e pessoas com necessidades especiais. Já foram formados 1097 cuida- 
dores, sendo 197 ao longo de 2004. Os cursos contam com o apoio de 10 voluntários, empre- 
gados ou aposentados, e oito monitores cuidadores com experiência. O Comitê da Ação da  
Cidadania do Escritório Central do Rio de Janeiro, que coordena o projeto, mantém um cadastro dos  
cuidadores formados e atende solicitações de indicação vindas de dentro e de fora da Empresa. 
As atividades dos cuidadores de idosos, doentes e crianças dependentes dos funcionários de 
FURNAS são cobertas pelo Plano de Assistência Médica Complementar da empresa, podendo 
ser reembolsadas, desde que atendam às normas específicas. Além de auxiliar a inserção dos cui-
dadores no mercado de trabalho, a iniciativa proporciona melhor qualidade de vida às crianças, 
jovens, adultos e idosos que necessitam de cuidados especiais.
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Renda e Conservação do Meio Ambiente

Dois projetos aliam a geração de renda à conservação do meio ambiente: o Comunidade Recicla 
e o Projeto de Valorização dos Coletores de Recicláveis. O primeiro, apoiado pelos voluntários 
do Escritório Regional de São Paulo, cria as condições para que pessoas desempregadas iniciem 
trabalho cooperativo de coleta seletiva de recicláveis. O segundo contribuiu para a valorização 
e o resgate da auto-estima dos catadores de Mogi das Cruzes, fornecendo uniformes e carrinhos  
padronizados, além de capacitação que orienta para o melhor aproveitamento do material  
recolhido.

Renda e Inserção Social

No Mato Grosso, o foco dos voluntários da Usina de Manso foi a capacitação de 200 deficientes  
auditivos e a formação de uma cooperativa de trabalho, voltada para a confecção de uniformes.
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Promoção da Cidadania e dos Direitos
Através do Programa de Promoção da Cidadania e dos Direitos, FURNAS apóia 128 iniciativas. 

Um dos destaques são as Aldeias da Cidadania. O objetivo geral deste projeto é promover a 
inclusão social da população residente nas proximidades das áreas de atuação de FURNAS,  
assegurando acesso aos serviços básicos, garantindo o exercício da cidadania.

Nas Aldeias da Cidadania é possível a emissão de carteira de identidade e de CPF. São realizadas  
atividades preventivas e de educação para saúde como teste glicêmico, controle da pressão  
arterial, profilaxia bucal, acompanhamento nutricional e controle de peso. É oferecido o corte 
de cabelos e são desenvolvidas atividades esportivas e culturais. O público tem acesso também 
à orientação jurídica. 

A 1ª Aldeia da Cidadania foi realizada em Pedregulho – SP no mês de Abril de 2004, com cerca de 
962 pessoas atendidas e 5.111 atendimentos registrados. A 2ª Aldeia da Cidadania foi realizada 
em Belford Roxo - RJ no mês de Maio de 2004, com cerca de 4.000 pessoas atendidas e 5.161 
atendimentos registrados. A 3ª Aldeia da Cidadania foi realizada em Planura - MG no mês de 
Junho de 2004, com cerca de 1.600 pessoas atendidas e 4.166 atendimentos registrados. A  
4ª Aldeia da Cidadania foi realizada em Goiânia - GO no mês de Setembro de 2004, com cerca 
de 15.000 pessoas atendidas e 7.750 atendimentos registrados. Participaram mais de 20 mil  
pessoas, gerando 22.188 atendimentos. 
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Os atendimentos mais procurados são os exames de saúde e a emissão de carteira de identidade 
e CPF.

Neste programa estão incluídas 26 campanhas realizadas pelos voluntários de FURNAS. Foram 
campanhas desenvolvidas em datas especiais, como Natal e Dia da Criança, ou destinadas a  
arrecadar e distribuir agasalhos, brinquedos ou materiais de construção. Empregados de FURNAS 
em Ibiúna participaram da campanha para o desarmamento infantil, arrecadando material escolar 
que foi doado em troca de armas de brinquedo. 

Das 128 iniciativas apoiadas pelo Programa de Promoção da Cidadania e dos Direitos, noventa  
e quatro se referem a instituições que receberam apoio. São solicitações de recursos para  
construção, ampliação ou reforma das instalações, aquisição de equipamentos e materiais ou 
para o custeio de atividades (ações correntes ou projetos específicos).
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Depoimentos
FURNAS Geração Musical 2004 

Outro violonista que também elogiou o programa de FURNAS foi Leandro Carvalho, de 28 anos, 
maestro e presidente do projeto Ciranda - Música e Cidadania, que ensina música para jovens 
de comunidades carentes de Cuiabá, em Mato Grosso. “Neste momento, quando as bolsas de 
estudos para as artes minguam e os jovens artistas vêem-se desamparados para continuar seu 
caminho de estudo e desenvolvimento técnico, o Programa FURNAS Geração Musical serve de 
exemplo para todos nós”. 

(fonte: Revista FURNAS/311 - 08/2004)

Aldeia da Cidadania Belford Roxo (RJ)

“Estou na fila para passar flúor nos dentes dos três, e depois vou tentar uma consulta no gine-
cologista porque senão tenho que ir lá para os lados do Lote 15 marcar consulta. O posto de 
saúde daqui do bairro não tem médico e muito menos remédio”.

Luciana Mendes, dona de casa, 3 filhos: Caroline de três anos, Jéssica de seis e Jardeson, de oito –  
receberam o kit com escova e pasta dental e aprenderam a escovar os dentes no “escovódromo”. 

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta / 309 - 06/2004)
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Aldeia da Cidadania em Aparecida de Goiânia (GO) 

“Com ela, já estou pronto para trabalhar, se me chamarem para alguma firma”. Paulo Henrique 
Pires da Silva, de 15 anos, morador do Veiga, bairro de Aparecida de Goiânia, satisfeito por ter 
conseguido a carteira de trabalho.

(fonte: Revista FURNAS/314 - 11/2004)

Aldeia da Cidadania em Pedregulho (SP)

“Estudo na Escola Machado Neto e soube, lá na escola mesmo, que haveria este evento. 
Aproveitei para tirar minha carteira de trabalho na sexta-feira e hoje (sábado) vim me divertir 
com os amigos”. Rafael Xander Souza dos Reis, de 16 anos, que tirou fotografias 3x4 e fez sua 
carteira de trabalho, já considerando a possibilidade de arranjar um emprego em breve. 

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/307 - 04/2004)
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Aldeia da Cidadania em Pedregulho (SP) 

“Os cursos concluídos em 2003 foram os de bombeiro hidráulico e assistente administrativo. 
Devido ao grande interesse que essa capacitação despertou nas comunidades, os voluntários têm 
trabalhado muito na identificação dos cursos que melhor atendem à realidade da região, dando 
prioridade aos que proporcionam a promoção social dos jovens carentes”. Valquíria Pecinato, 
funcionária de Furnas, mobilizadora do CTE.O.

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/307 - 04/2004)

Bombeiro Mirim forma turma em Minaçu (GO)

 “O curso foi muito importante porque meu filho passou a sair menos para a rua, ficando mais 
tempo em casa. E o mais importante é que ele ficou animado para estudar”. Nazaré de Souza, 
mãe de Lucas, de 14 anos, sintetizando a importância do Bombeiro Mirim na vida de seu filho. 

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/310 - 07/2004)
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Bombeiro Mirim forma turma em Minaçu (GO) 

“Tivemos a oportunidade de aprender muitas coisas. Tudo o que foi ensinado, nós vamos usar 
um dia. Acho que valeu a ‘ralação’”. Hyago Rodrigues de Castro, de 12 anos, participante do 
Projeto Bombeiro Mirim.

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/310 - 07/2004)

Costurando com Cooperação (SP)

“Sinto-me realizada ao ver o que essas meninas conseguiram e, principalmente, como estão 
felizes”, comemorou a professora de corte e costura, Maria da Conceição Soares, orgulhosa 
do trabalho. 

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/305 - 02/2004)
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Costurando com Cooperação (SP) 

“Fiz roupinhas para a neném e, assim que ela crescer um pouquinho, vou começar a trabalhar na 
máquina que meu marido comprou”. Edineide Gonçalves Dias Gomes, que mal sabia pregar um 
botão, chegou a produzir boa parte do enxoval da filha que vai nascer em fevereiro.

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/305 - 02/2004)

Deficientes auditivos produzem uniformes em Cuiabá (MT)

“Agradeço a FURNAS, a realizadora desse projeto, que finalmente saiu do papel, porque 
agora o surdo tem a solução e não um problema. Estou aceitando mais encomendas e, para 
atendê-las, fizemos curso no Senai”. Helena Botelho Faria, deficiente auditiva,  Integrante da 
Associação dos Surdos de Cuiabá, que se expressou seu agradecimento na língua brasileira 
dos sinais (Libras).

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/310 - 07/2004)
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Exposição de Luiz Ferraz, Vazio e Pleno,  
no Espaço FURNAS Cultural (agosto). 

“É a primeira vez que oriento esse tipo de visitante numa mostra. Gostei da experiência porque 
esses jovens são muito curiosos, mas também são muito tímidos e isso dificulta na hora em 
que eles têm que fazer perguntas”. Luiz Ferraz, após a visita do grupo de 19 jovens do projeto 
Jardineiros do Bairro à exposição. 

(fonte: Revista FURNAS/312 - 09/2004)

FURNAS Geração Musical 2004

“FURNAS, ingressando na lista dos mecenas da música erudita, é um ótimo exemplo para  
outras grandes empresas. O programa de FURNAS vai abrir portas para as pessoas que querem 
estudar e viver de música erudita”. O violonista Turíbio Santos, diretor do Museu Villa Lobos, e 
coordenador do projeto Villa-Lobinhos, que promove a educação musical para jovens instrumen-
tistas – de 12 a 20 anos – moradores de comunidades carentes do Rio de Janeiro, aplaudindo o 
lançamento do Programa FURNAS Geração Musical.

(fonte: Revista FURNAS/311 - 08/2004)
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Tom do Pantanal (MG) 

“Eu considero este projeto uma forma diferente de trabalhar a educação ambiental. Os debates 
críticos auxiliam a construção do conceito de meio ambiente e o instrumental permite que 
nós professores contextualizemos a questão ambiental na nossa realidade.  Acho que podemos  
trabalhar diretamente com os alunos e também aproveitar a metodologia em projetos de educação 
ambiental já em andamento no município”. Professora Cinthia Maria Costa/ Núcleo de Educação 
Ambiental Gira Sol – Município de Araguari, após a capacitação realizada em Tupaciguara.  

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/309 – 06/2004)

FURNAS Geração Musical – Fase de recitais (SP)

“Temos encontrado músicos que, apesar de muito jovens, já são verdadeiros profissionais”.
Yara Kaznok, uma das juradas do FURNAS Geração Musical.

(fonte: Revista FURNAS/313 - 10/2004)
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FURNAS Geração Musical – Seleção de Jovens Talentos (SP, MG, RJ) 

“É muito importante uma empresa acreditar no músico erudito brasileiro e, mais do que isso, 
investir nele. É tudo muito caro quando se toca um instrumento como a clarineta. Uma caixa 
de paletas custa  R$ 100, só vem com dez e, se você tocar muito, elas estragam rapidamente”. 
Thiago Tavares, 23 anos, clarinetista classificado na etapa do Rio de Janeiro. 

(fonte: Revista FURNAS/312 - 09/2004)

FURNAS Geração Musical – Seleção de Jovens Talentos (SP, MG, RJ)

“Apresentar-me perante o júri não me deixou nervoso porque o que todo músico quer é se 
apresentar, e o FURNAS Geração Musical vai dar essa oportunidade aos jovens como eu. 
Quando eu vi que o prêmio que FURNAS oferece não é apenas dinheiro, como a maioria dos 
concursos de que participei, mas um investimento na carreira do músico, eu fiquei muito  
entusiasmado”. Thiago Tavares, 23 anos, clarinetista classificado na etapa do Rio de Janeiro.

(fonte: Revista FURNAS/312 - 09/2004)
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FURNAS Geração Musical – Seleção de Jovens Talentos (SP, MG, RJ) 

“O meu instrumento, violão, não é privilegiado em recitais e audições. Acho muito legal a proposta  
do programa. Para começar, não se paga nada na inscrição, basta se preparar e, na hora da 
audição, sentar e tocar da melhor forma possível . Para os músicos jovens como eu que não têm 
dinheiro é ótimo! Para quem está começando na música e ainda não tem currículo, participar do 
FURNAS Geração Musical é uma boa vitrine”. André Marques Porto, 20 anos.

(fonte: Revista FURNAS/312 - 09/2004)

FURNAS Geração Musical – Seleção de Jovens Talentos (SP, MG, RJ)

“A audição aconteceu num momento bom para mim porque venho tocando muito este ano, 
estou embalado e por isso fiquei tranqüilo. Mesmo assim, não imaginava que seria selecionado”. 
André Marques Porto, 20 anos.

(fonte: Revista FURNAS/312 - 09/2004)
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FURNAS Geração Musical – Seleção de Jovens Talentos (SP, MG, RJ) 

“Inscrevi-me porque vi duas oportunidades únicas no projeto. A primeira foi me apresentar para 
um público maior, já que a gente não tem muitas oportunidades. E a segunda, conquistar uma 
bolsa, porque todos precisamos de um bom professor para prosseguir os estudos e isso custa 
caro. Eu estou sem professor já há algum tempo por falta de dinheiro”. André Simão, violinista 
de 24 anos, 15 deles dedicados ao instrumento.

(fonte: Revista FURNAS/312 - 09/2004)

Capacitação no Tom do Pantanal (MG)

“O projeto é empolgante e torna muito mais fácil a aplicação da interdisciplinaridade em 
qualquer proposta de educação. A capacitação foi bem produtiva porque utilizou o lúdico, novas 
dinâmicas de grupo e mostrou-nos técnicas pedagógicas desconhecidas, tais como o RPG. 
Pretendemos implantar o projeto de forma conjunta com todas as escolas do município,  
sejam da rede estadual ou municipal”. Professora Sílvia Prudente, da Escola Municipal Clertan 
Moreira do Vale – Município de Tupaciguara,  após a capacitação realizada em Tupaciguara.

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/309 - 06/2004)
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Curso Profissionalisante para Jovens (MG) 

“Eu era servente de pedreiro e agora estou no fim do período de experiência como encanador 
numa empresa. Graças ao Senai e a FURNAS, terei a chance de melhorar de vida”. Waldecir 
Aparecido dos Santos, 21 anos, que participou do curso de bombeiro hidráulico.

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/304 - 01/2004)

Lançamento do projeto Tom do Pantanal (MT)

“O Tom do Pantanal aproveita todo o amor de meu pai pela natureza. E espero que este projeto 
mude a cabeça dessas crianças, que daqui a pouco estarão dirigindo o país”. Paulo Jobim, 
presidente do Instituto Antonio Carlos Jobim 

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/312 - 09/2004)
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Reforma e ampliação do Hospital João Amélio Freire – Conceição de Aparecida (MG) 

“O novo hospital possibilitará a realização de atendimento hospitalar de qualidade para uma 
população de mais de 10 mil habitantes”. Italmo Mesquita, diretor da Divisão de Saúde de  
Conceição de Aparecida. 

(fonte: Revista FURNAS/312 - 09/2004)

Reforma e ampliação do Hospital João Amélio Freire – Conceição de Aparecida (MG)

“A construção é o reflexo do compromisso de FURNAS de contribuir solidamente para o  
desenvolvimento da cidadania, confirmando seu caráter socialmente responsável”. Clóvis  
Harly de Deus Ribeiro

(fonte: Revista FURNAS/312 - 09/2004)
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Restauração do Mosteiro de São Bento (RJ) 

“Recebemos visitas diárias de turistas nacionais e internacionais. Aos domingos, cerca de 400 
pessoas assistem a missa matinal com canto gregoriano”. Dom Roberto Lopes, prior administrador 
do mosteiro.

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/309 - 06/2004)

Restauração do Mosteiro de São Bento (RJ)

“FURNAS foi a primeira e única empresa que contribuiu financeiramente para o processo de 
restauração. Este apoio foi fundamental, pois se até dezembro não houvéssemos recebido a 
verba da Empresa, o projeto seria cancelado”. Dom Roberto Lopes, prior administrador do 
mosteiro.

(fonte: Revista FURNAS - Linha Direta/309 - 06/2004)
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Salas de leitura SP, PR, MG, GO 

“Com essa doação de livros, a biblioteca da escola passa agora a contar com três mil exemplares, 
50% a mais”. Edson Fernando Mamprin, diretor de escola. 

(fonte: Revista FURNAS/312 - 09/2004)

Seminário Energia Promovendo Cidadania, no Escritório Central

“Este é o primeiro seminário de responsabilidade social que mostrou resultados de trabalhos 
em andamento há pelo menos seis meses”. André Spitz, presidente do Comitê de Entidades 
no Combate à Fome e pela Vida (COEP).

(fonte: Revista FURNAS/313 - 10  /2004)
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FURNAS: EFORT na Inclusão Social 

“Vamos além da formação profissional. Fornecemos apoio educacional, fazemos orientação voca- 
cional e damos informações sobre direitos trabalhistas e sobre como montar uma microempresa                     
digital e social para portadores de deficiência foi destaque no Guia Exame da Boa Cidadania 
Corporativa de 2004.

(fonte: Guia Exame da Boa Cidadania Corporativa 2004)

Projeto Gutenberg

“O grupo de voluntários de FURNAS acompanhou sistematicamente toda a construção do 
trabalho, tendo um papel primordial tanto na concepção do projeto e na decisão pelos caminhos  
a serem tomados para a sustentação do trabalho quanto nas intervenções feitas com os  
adolescentes”. Mônica Brandão, coordenadora do Programa Liberdade Assistida da Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte.

(fonte: Concurso de Projetos Sociais 2004)
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Além dos projetos, FURNAS realiza doações de bens disponíveis de seu patrimônio para as 
comunidades com que se relaciona. Estas doações obedecem a rigorosos procedimentos 
determinados pela legislação, normas internas e pelos procedimentos adequados à boa prática 
de gestão empresarial. 

Em 2004, foram 1.954 itens doados – veículos, computadores, aparelhos de ar-condicionado, 
panelas, mobiliário, geradores elétricos, entre outros – com valor total de R$ 939.532,85.

Entre as 35 organizações beneficiadas 11 são ONGs, 7 prefeituras, 5 associações de moradores, 
3 escolas, 2 hospitais, 4 órgãos de segurança (polícia ou judiciário).

Municípios onde FURNAS desenvolveu algum projeto social:
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RIO DE JANEIRO
Belford Roxo
Campos  
Itatiaia  
Nova iguaçu 
Resende  
Rio de Janeiro 

GOIÁS

Aparecida de Goiânia

Goiânia

Itumbiara

Minaçu

MINAS GERAIS

Aldinópolis

Belo Horizonte

Furnas 

Ibiraci

Planura

Poços de Caldas

São José da Barra

Brasília (DF) 

SÃO PAULO

Campinas 

Ibiúna 

Mogi das Cruzes 

São Paulo 

PARANÁ

Foz do Iguaçu

Ivaiporã 

MATO GROSSO

Chapada dos Guimarães 

Cuiabá

ESPIRITO SANTO

Vitória 

RONDÔNIA

Porto Velho 
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Programa de Apoio à Cultura

Ao apoiar projetos culturais, FURNAS tem como objetivos contribuir para a construção da 
identidade cultural brasileira, valorizar a cultura popular e possibilitar a descoberta de novos 
talentos, criando oportunidades de inclusão social e geração de renda. Estes objetivos orientam 
a análise feita pela comissão de avaliação, responsável pela seleção dos projetos a serem 
apoiados pela Empresa. 

A Empresa patrocina projetos culturais utilizando os benefícios da Lei Rouanet. Em 2004, 285 
projetos foram inscritos e apreciados por uma comissão de avaliação. Dentre estes, 14 receberam 
benefícios, contemplando seis das sete áreas culturais estabelecidas pelo Ministério da Cultura e 
abrangendo oito estados da área de atuação da Empresa.

Em 2004, FURNAS apoiou projetos ligados às Artes Cênicas, Artes Plásticas, Cinema, Música e 
Patrimônio Cultural.

No campo das Artes Cênicas, receberam o apoio da Empresa as peças Geringonça, um espetáculo 
que retrata as grandes mudanças que ocorreram na vida dos cariocas em 1908 com a chegada da 
luz elétrica, e Você Tem Que Me Dar Seu Coração, uma comédia de mistério e suspense, passada 
no final da década de 1920. 
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O longa-metragem Timor Lorosae, que também recebeu recursos de FURNAS, retrata as atrocidades 
cometidas pelo governo indonésio após 1975 e a luta do povo timorense para conquistar sua 
soberania. O filme também apresenta a realidade atual de Timor Leste, assim como a esperança 
de seu povo com um futuro melhor. FURNAS apóia outros filmes, ainda em produção: Batismo de 
Sangue e Maíra. 

Como uma das mantenedoras do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, FURNAS contribui 
para a sua viabilidade, possibilitando a exibição de suas coleções, a manutenção do edifício e a 
continuidade de suas atividades. Com o objetivo de socializar o acesso à cultura, o museu oferece 
um trabalho educativo com alunos da rede pública e comunidades de baixa renda.

FURNAS apóia também a implantação do Museu de Artes e Ofícios, dedicado à memória do trabalho 
pré-industrial. Ele reúne cerca de 2 mil peças confeccionadas nos séculos XVIII e XIX. Os 2 prédios do 
conjunto arquitetônico da Praça da Estação, em Belo Horizonte (MG), estão em fase de restauração 
e adequação de suas instalações, com inauguração prevista para maio de 2005. Além do importante 
papel na requalificação urbana da capital mineira, o museu pretende oferecer oportunidade de 
trabalho e renda para jovens carentes através de programas de capacitação em restauração.

Em 2004, um destaque na área cultural foi o projeto FURNAS Geração Musical, desenvolvido 
com o objetivo da descoberta, aperfeiçoamento e geração de oportunidades para jovens talentos 
da música erudita. Foram selecionados, dentre os 279 inscritos, 21 finalistas, instrumentistas e 
cantores de até 25 anos de 8 estados. Depois de realizadas as audições de avaliação, que tiveram 
um público espectador de 2.110 pessoas, foram premiados três jovens, que receberam bolsas de 
estudo de 1 ano e que ao fim desse período realizarão um concerto com acompanhamento de 
orquestra. Mas os demais jovens músicos, revelados pelo projeto, também tiveram a chance de 
mostrar e desenvolver seu talento e através de contatos feitos em função de sua participação nas 
audições conquistaram importantes oportunidades. 
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Em outra iniciativa no campo da música, FURNAS apoiou a temporada 2004/2005 da Orquestra 
Sinfônica Brasileira Jovem, que visa oferecer a jovens músicos, entre 14 e 30 anos, a oportunidade 
de adquirir as competências e habilidades para sua formação profissional e contribuir para a formação 
de público para a música clássica. 

FURNAS apoiou também o projeto Música no Museu Sul/Sudeste II, uma série de concertos 
semanais com músicos e programação selecionados, que acontecem em museus, em horários 
alternativos, com entrada gratuita. 

No campo da música popular, a Empresa apoiou o 34º Festival da Canção de Boa Esperança. O 
festival visa revelar e divulgar novos talentos, despertando a criatividade de músicos, compositores 
e intérpretes da música brasileira. Atualmente, é reconhecido como o maior evento no gênero no 
Brasil, recebendo inscrições de compositores de todo País. 

Aliando música e educação ambiental, FURNAS deu continuidade aos projetos Tom da Mata, Tom 
do Pantanal e Tom da Amazônia. O projeto inicial nasceu inspirado na obra do maestro Tom Jobim 
e em sua paixão pela natureza, em especial a Mata Atlântica. Com ele, FURNAS e seus parceiros, 
o Instituto Tom Jobim, o IBAMA e outros, incentivaram a prática da educação ambiental e musical 
nas escolas públicas. O sucesso do “Tom da Mata” inspirou a sua continuidade com os projetos 
“Tom do Pantanal” e “Tom da Amazônia”.  Em 2004, teve início a implantação do “Tom do Pan-
tanal” nas escolas de Minas Gerais. Com ênfase na conservação do ecossistema e na valorização 
da cultura e do patrimônio histórico regional, a iniciativa pretende contemplar 2.560 professores e 
435 mil alunos  de 1.280 escolas dos municípios da região. 
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Espaço FURNAS Cultural

O ano de 2004 foi o ano da consolidação do Espaço FURNAS Cultural, situado na sede da Empresa, 
em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado em novembro de 2003, com o propósito de 
contribuir para a difusão e inclusão cultural, possibilitando não só o conhecimento da obra de 
artistas consagrados, mas também gerando oportunidade para novos talentos. 

Desde a sua inauguração, o Espaço recebeu um número expressivo de visitantes. Só em 2004, 
foram 8.476, o que demonstra uma evolução dos índices de aproximação de FURNAS com a 
sociedade e consolida o local como mais uma opção no cenário cultural carioca.  

Durante o ano de 2004, o Espaço FURNAS Cultural acolheu exposições de pintura, gravura, 
fotografia e escultura. 
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Olhares do Morro – Fotografia e Cidadania 

“Olhares do Morro” surgiu no morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, em 2002, onde foi instalado 
um pólo de criação fotográfica com a participação dos moradores que, de máquina fotográfica 
em punho, documentaram a vida social e cultural local, produzindo imagens para o acervo da 
organização. Foi criada uma agência de comercialização de fotografias da favela, que possibilitou 
à comunidade a capacitação profissional em fotografia (fotografar, revelar e ampliar) e imagem 
digital, além da oferta de estágios em agências de comunicação. Atualmente, o “Olhares do 
Morro” tem alunos-correspondentes nas comunidades da Rocinha, do Vidigal e do Santa Marta.

O Balanço Social de FURNAS de 2003 trouxe fotos produzidas pelos participantes deste projeto. A 
exposição Olhares do Morro – Manifesto Visual abriu a programação de 2004 do Espaço FURNAS 
Cultural. A mostra apresentou 73 fotos dos morros cariocas sob uma perspectiva diferente: o olhar 
de seus próprios moradores. 
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Energia e Justiça Social

Impacto social da atuação de FURNAS

A implantação de empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica gera, invariavel-
mente, um gama de impactos ambientais que devem ser prevenidos, mitigados ou compensados. 

Para lidar com essa situação, FURNAS vem cada vez mais se organizando, no sentido de aprimorar 
o planejamento dos novos empreendimentos e as ações em empreendimentos em operação, 
especialmente em sua dimensão social.

Novo modo de atuar nas áreas onde a Empresa já está instalada

Até meados da década de 1980, para atender a demanda crescente de energia no Brasil as usinas, 
subestações e linhas foram projetadas e iniciadas em prazos relativamente curtos, com o enfoque 
técnico-econômico prevalecendo sobre os aspectos ambientais. Somente no início dos anos 1980 
foi estabelecida uma regulamentação para os estudos ambientais para implantação destas obras. 
Hoje, diversas ações desenvolvidas tentam articular esforços para viabilizar o desenvolvimento das 
áreas dos empreendimentos em operação e compensar os impactos ocorridos naquela época.

Um exemplo disso é o Diálogo de Concertação do Entorno do Lago de Furnas, que reúne as 
universidades, prefeituras, órgãos e empresas federais e estaduais e lideranças dos municípios do 
entorno do reservatório da Usina de Furnas, em Minas Gerais, com o objetivo de articular os esforços 
no sentido de criar uma nova maneira de atuar na região, estabelecendo medidas consensadas 
e um modelo de desenvolvimento sustentável. O diagnóstico das condições de saneamento e 
meio ambiente do reservatório, financiado por FURNAS, está sendo realizado pelo Fórum das 
Instituições de Nível Superior do Lago de Furnas, constituído no âmbito do Diálogo de Concertação.

Outro exemplo é a forma como FURNAS vem conduzindo as negociações com o Movimento 
dos Atingidos pelas Barragens (MAB). Um grupo formado por funcionários de diversas áreas da 
Empresa tem se reunido mensalmente com os representantes da organização e buscado construir 
uma base de entendimento das questões em processo de negociação, fazendo do diálogo o 
instrumento para que seja encontrada a solução mais adequada a cada situação. 

76 | 77

U
si

na
 H

id
re

lé
tr

ic
a 

de
 M

ar
im

bo
nd

o 
(M

G
/S

P)



FURNAS   Balanço Social  2004

Identificando oportunidades nos novos empreendimentos

O aprimoramento do planejamento de novos empreendimentos tem como linha mestra a abertura 
e a manutenção de diálogo com as comunidades interferidas por seus empreendimentos e com os 
distintos agentes que as representem.

Hoje, os estudos que são realizados antes de se iniciar um novo empreendimento oferecem a 
oportunidade para que se conheça a situação do local e dos seus moradores, e para que se aja de 
forma pró-ativa no sentido de criar as condições para que o investimento direto na obra planejada 
e outros previstos possam ser executados, simultaneamente ou em seqüência, com ganhos 
sensíveis para os empreendedores e, mais do que isto, que sejam desejados pela comunidade local.

FURNAS vem estruturando seus projetos e ações sociais no sentido de construir um processo de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural em comunidades de baixa renda, localizadas em 
municípios da área de atuação de FURNAS, através da formação de parcerias. 

FURNAS adota como base para suas ações a metodologia COEP, que tem como fundamento um pro-
cesso democrático, transparente e participativo, a divisão de responsabilidades entre todos os agentes 
envolvidos e o fortalecimento das comunidades como protagonistas do seu próprio desenvolvimento.

As comunidades COEP são comunidades cidadãs que tem por finalidade a justiça econômica, os 
direitos humanos universais, o respeito à natureza, a responsabilidade com as futuras gerações e 
uma cultura de paz e solidariedade. A constituição das comunidades COEP se inicia com a implan-
tação de um projeto de referência, estabelecido em conjunto com a comunidade, que se constitui 
no vetor de desenvolvimento local, a partir do qual outras iniciativas poderão ser agregadas.

O Programa de Desenvolvimento Comunitário, iniciado nas comunidades ribeirinhas Cachoeira 
do Teotônio e Assentamento do Batel no rio Madeira, vem promovendo reuniões com os principais 
atores sociais, a fim de estreitar o relacionamento empresa-comunidade e identificar potencialidades 
e problemas das comunidades. 

Participaram das reuniões a Associação dos Produtores Rurais de Betel, a ONG CPPT Cuniã, a 
Secretaria Municipal de Educação, um representante do legislativo municipal, um representante da 
Secretaria Municipal de Planejamento, o Sebrae, a APAMA, o SENAR e a EMATER- RO.

Foram formados 5 grupos para discussão dos temas educação, saúde, infra-estrutura e turismo, 
capacitação profissional e agricultura familiar e organização. Estes temas foram escolhidos pelos 
participantes para elaboração de um mapa de interesses, de problemas percebidos, de recursos e 
das potencialidades da comunidade.

Com o objetivo de dar início a este relacionamento de maneira positiva e antecipar alguns 
benefícios que serão gerados com a presença da Empresa, ações de investimento social são 
desenvolvidas na região a partir dos estudos e discussões preliminares. Na área de influência 
do Projeto Madeira, com foco na dinamização da economia local e no fortalecimento da ação 
educativa foram desenvolvidas 3 iniciativas:

• Farinha e Cidadania: em parceria com a Associação dos Produtores Rurais de Teotônio, foi 
construída e implantada uma fábrica de produtos derivados da mandioca e de outros frutos 
da região.

• Escola Municipal: em parceria com a Associação dos Produtores de Embaúba, foi 
construído um prédio novo para a escola da cidade.

• Posto de Saúde de Embaúba: também em parceria com a Associação dos Produtores de 
Embaúba.



Na área ambiental, a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), complementar ao Estudo de Impacto 
Ambiental e ao Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), fornece uma visão macro, através de 
cenários que evidenciam as oportunidades que o empreendimento trará para a região. 

A elaboração dos estudos ambientais das Usinas Hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, 
contou com ampla participação da sociedade nas etapas concernentes ao planejamento e à 
execução dos estudos, quer por envolvimento de instituições locais com conhecimento dos 
ecossistemas objeto de estudo, quer pela promoção de vários eventos em distintos fóruns locais, 
que contaram com ampla participação pública.

Também merece destaque o método de planejamento participativo adotado nos estudos 
ambientais da Usina Hidrelétrica de Simplício, no Rio Paraíba do Sul, que possibilitou a participação 
da população interferida pelo projeto da futura usina nas discussões acerca da definição dos 
impactos e das correspondentes medidas a serem implementadas para preveni-los, reduzi-los ou 
compensá-los. O uso dessa ferramenta possibilitou, inclusive, a participação efetiva da sociedade 
nas audiências públicas realizadas para o projeto.

A possibilidade de sucesso na implantação e na operação de um empreendimento como os 
realizados por FURNAS está vinculada à sua capacidade de conquistar a adesão das populações 
locais. Por esta razão, FURNAS mantém, desde os trabalhos iniciais de prospecção, contato 
permanente com as populações oferecendo a garantia de que elas serão ouvidas e participarão 
ativamente das decisões que lhes afetam. A harmonia entre os diferentes desejos e pretensões 
de todas as partes envolvidas é a base para uma relação duradoura e respeitosa na região.

No campo da transmissão, destacam-se as recém-construídas Linhas de Transmissão Cachoeira 
Paulista – Adrianópolis III e Ouro Preto 2 – Vitória, empreendimentos que contaram com um 
intenso trabalho de esclarecimento sobre as intervenções previstas, as características técnicas e o 
cronograma do empreendimento, as restrições relacionadas ao uso do solo, os critérios de 
indenização, os procedimentos de controle e redução de impactos associados à obra e, também, 
sobre os cuidados necessários no convívio com a linha durante a fase de operação. Para tal, foram 
contatados os proprietários atingidos pelas linhas, prefeitos, secretários de educação, saúde e 
meio ambiente de todos os municípios afetados, associações de bairros, ONGs e, ainda, 
professores e diretores de escolas das áreas diretamente afetadas.
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Impacto nas finanças públicas

A cobrança e a distribuição da Compensação Financeira sobre o Uso dos Recursos Hídricos pagos 
pelas geradoras de energia elétrica são feitas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Do 
montante recolhido, 45% são destinados aos municípios das áreas de influência das usinas, 45% 
aos estados e 10% à União.

A geração de receitas próprias, através das compensações financeiras, fortalece as instituições 
públicas municipais da área de influência das unidades da Empresa, propiciando uma melhor 
gestão territorial, com presença mais efetiva do poder local, refletindo-se positivamente na oferta 
de bens e serviços públicos.

As 10 usinas hidrelétricas de FURNAS em operação interferem diretamente em 90 municípios, que 
são beneficiados com os recursos advindos da compensação financeira. O montante de recursos 
de cada município é calculado mensalmente pela ANEEL, que os repassa, diretamente, às 
municipalidades.

Alguns exemplos das regiões beneficiadas pelas compensações financeiras de empreendimentos 
operados por FURNAS podem dar idéia da importância dos recursos envolvidos. Carmo do Rio 
Claro, em Minas Gerais, município da área da Usina Hidrelétrica de Furnas com maior área 
inundada, recebe mensalmente cerca de R$ 200 mil. Os repasses da Usina Hidrelétrica de Itumbiara 
injetaram, em 2004, na microrregião banhada pelo reservatório, R$ 21.568 mil. No caso do 
Aproveitamento Múltiplo de Manso, foram destinados ao Estado do Mato Grosso, até outubro 
de 2004, R$ 2.377.820,00 e às prefeituras, R$ 2.021.426,21, como compensações financeiras 
pelo uso dos recursos hídricos.

Outra participação significativa nas finanças públicas municipais decorre do pagamento de impostos 
aos municípios onde estão localizadas as instalações das usinas hidrelétricas do Sistema FURNAS. 
Na Usina Hidrelétrica de Furnas, os municípios de São João Batista do Glória e São José da Barra, 
por sediarem as instalações da usina, dividem o ICMS pago pela Empresa. Cada um recebe, em 
média, R$ 400 mil/ mês.

O respeito ao papel de cada um

FURNAS considera que, com a implantação de empreendimentos do porte de hidrelétricas e linhas 
de transmissão, é possível, e muitas vezes necessário, o atendimento de pelo menos parte das 
demandas públicas, represadas há anos, através de articulação da rede de interesses das 
comunidades locais, dos governos municipal, estadual e federal, de outros empreendedores e dos 
demais agentes locais. Assim, tanto no Diálogo de Concertação quanto nos demais processos 
de negociação, FURNAS tem se preocupado em apoiar as comunidades afetadas por sua atuação, 
mas respeitando os papéis de cada entidade. Todo apoio, quando solicitado e aprovado, é 
encaminhado à instituição responsável pela oferta do bem ou serviço, e não diretamente aos 
interessados, para que fique claro para todos os papéis e as atribuições de cada um.



80 | 81

Luz para Todos

O acesso e uso da energia elétrica é um vetor de desenvolvimento e uma arma importante para 
a redução da pobreza. A chegada da energia elétrica a uma área rural abre oportunidades para 
que sejam desenvolvidos programas na área social, de saúde, educação e lazer, para que sejam 
implementadas soluções de comunicação e viabilizada a criação de pequenas unidades produtivas, 
respeitando o modelo de desenvolvimento sustentável. Por isso, em 11.11.2003, o governo federal, 
através do Decreto 4.873, instituiu o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da 
Energia Elétrica – “Luz para Todos”. Seu objetivo é garantir o acesso e o uso da energia elétrica 
para todos os brasileiros, antecipando de 2016 para 2008 o atendimento aos cerca de 12 milhões 
de brasileiros que ainda vivem sem este recurso.

O Programa é coordenado pela Eletrobrás e operacionalizado pelas empresas que compõem seu 
sistema. FURNAS participa, em parceria com as distribuidoras, nas ações da região Sudeste, Goiás 
e o Distrito Federal. Em 2004, foram realizadas 25.404 ligações.
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Energia e desenvolvimento com justiça social

As diferentes formas como FURNAS vem buscando minimizar os impactos sociais negativos e 
potencializar os positivos, privilegiando o diálogo e a proximidade, são reflexos da postura da 
Empresa de respeito aos interesses das comunidades e aos direitos daqueles que têm sua vida 
afetada pela atuação da Empresa, assim como pela consciência de que um investimento bem 
concebido deve e pode trazer benefícios para todos. 



Compromisso com o Meio Ambiente
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A Política Ambiental de FURNAS, formalmente constituída e aprovada em 1998, está integrada 
às demais políticas da Empresa e tem como objetivo garantir que a componente ambiental seja 
incorporada a todas as etapas de seu negócio. O respeito às leis ambientais, a transparência nas 
relações com públicos que possam ser afetados pelos impactos da Empresa no meio ambiente, 
a participação em ações de educação ambiental e a promoção do uso racional de recursos naturais e 
de energia elétrica fazem parte do conjunto de princípios da Política Ambiental de FURNAS. Para 
garantir que suas atividades tenham a menor interferência possível no meio ambiente, a Empresa busca 
desenvolver e implantar novas tecnologias que contribuam para seu desempenho nessa área.

No ano de 2004 foram investidos R$ 15,29 milhões em ações ambientais, sendo R$ 1,9 milhão em 
ações relacionadas com a produção e a operação da Empresa. O ano passado marcou a consolidação 
da Superintendência de Gestão Ambiental, criada em julho de 2003 com a responsabilidade de formular 
políticas e diretrizes que tenham como objetivo compatibilizar as atividades de FURNAS com as 
exigências legais e com aquelas estabelecidas pelos órgãos de controle ambiental integrantes do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente, coordenando e conduzindo o processo de licenciamento 
ambiental dos empreendimentos da Empresa nas fases de planejamento, construção e operação. 
Com a criação dessa nova área, o Departamento de Meio Ambiente da Empresa foi transformado 
em Departamento de Engenharia Ambiental, responsável pela execução das ações de meio 
ambiente associadas aos projetos de geração e transmissão de FURNAS.
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No campo da certificação ambiental, FURNAS foi a primeira concessionária de energia elétrica da 
América Latina a obter, em uma de suas unidades – a Subestação de Ibiúna –, a certificação pela 
ISO 14001. Na seqüência, a Empresa também certificou a Subestação de Foz do Iguaçu e está em 
processo de certificação das subestações de Poços de Caldas e Cachoeira Paulista além da Usina 
Termelétrica de Campos. Vários técnicos da Empresa já foram treinados para a implementação de 
Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), em conformidade com as Normas ISO 14001. Em julho de 
2004, a Coordenação de Qualidade Total promoveu Curso de Auditor Líder para formar novos 
profissionais que poderão assessorar seus gerentes na implantação do SGA ou como auditores 
internos ou externos nas unidades de FURNAS.

Através das ações relatadas neste capítulo, FURNAS está contribuindo para o alcance do objetivo 
7 proposto pela Declaração do Milênio, “garantir a sustentabilidade ambiental”, que propõe como 
meta integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais e 
reverter a perda de recursos ambientais até 2015.

Desempenho Ambiental
Cinco indicadores ajudam a verificar o desempenho de FURNAS com relação ao meio ambiente. 
São eles: Licenciamento Ambiental, Área de Espelho d`Água Monitorada, Hectares de Áreas 
Protegidas, Ações de Educação Ambiental e Sítios Arqueológicos Identificados e Estudados.

Licenciamento Ambiental: representa a capacidade nominal instalada das usinas termelétricas 
e hidrelétricas de FURNAS licenciadas (3.292 MW) em pelo menos uma das três modalidades 
de licenças ambientais do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) licença prévia, de 
instalação ou de operação – e a potência natural das linhas de transmissão da Empresa, também 
licenciadas (15.146 MW), com tensão variando de 138 a 750 kV, resultando num total acumulado, 
até o ano de 2004, de 18.438 MW.

Área de Espelho d`Água Monitorada: corresponde aos 5.401 km2 de área dos reservatórios das 
10 usinas hidrelétricas de FURNAS em operação, monitoradas com relação à qualidade da água e 
da composição da ictiofauna.
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Tipo de Unidade 
de Conservação

Unidade de Conservação Empreendimento 

Áreas de Proteção Ambiental 
(APA)

Chapada dos Guimarães
Cabeceiras do Rio Cuiabá

Aproveitamento Múltiplo 
de Manso

Planalto Central Linha de Transmissão Serra da 
Mesa – Samambaia I

Bananal / Cantão
Santa Teresa

Interligação Norte-Sul

Estações Ecológicas Itaberá
Itapeva

Linha de Transmissão 
Itaberá – Tijuco Preto III

Parque Distrital JK Linha de Transmissão 
Itumbiara – Brasília Sul

Parques Ecológicos Altamiro de Moura Pacheco Usina  Corumbá

Guará Linha de Transmissão Itumbiara 
– Brasília Sul

Olhos D’Água Linha de transmissão Serra da 
Mesa – Samambaia I

Parques Estaduais Pirineus Usina Serra da Mesa

Serra de Caldas Novas
Paraúna

Usina de Corumbá

Cantareira Linha de Transmissão Guarulhos 
– Ibiúna

Serra do Mar
Jurupará

Linha de Transmissão Itaberá 
– Tijuco Preto III

Terra Ronca Linha de transmissão Serra da 
Mesa – Samambaia II e 
Interligação Norte-Sul

Parques Nacionais Ilha Grande Linha de Transmissão Foz 
– Ivaiporã III

Superagui Linha de Transmissão Ivaiporã 
– Itaberá III

Serra da Bocaina Linha de Transmissão 
Angra – Rio II

Chapada dos Veadeiros Interligação Norte-Sul

Parque Natural Municipal Cratera da Colônia Linha de Transmissão Itaberá 
– Tijuco Preto III

Reservas Biológicas São Camilo Linha de Transmissão Ivaiporã 
– Itaberá III

Tinguá Linha de Transmissão São José 
– Magé

Ações de Educação Ambiental: de 2000 a 2004, 64.647 alunos das redes estaduais e municipais 
participaram dos programas de educação ambiental promovidos por FURNAS em 92 municípios 
localizados em área de influência de linhas de transmissão da Empresa e do Aproveitamento 
Múltiplo de Manso.

Sítios Arqueológicos Identificados e Estudados: são os 1.237 sítios arqueológicos pré-históricos 
e históricos identificados e estudados em função da implantação de empreendimentos de geração 
e transmissão de energia de FURNAS.

Hectares de Áreas Protegidas: são parques nacionais, estaduais e municipais, reservas 
biológicas, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e reservas indígenas protegidas pela 
Empresa como forma de compensação ambiental pela implantação de seus empreendimentos. 
São 25 unidades apoiadas com uma área total de cerca de 1.193 mil hectares. São desenvolvidas 
ações voltadas, principalmente, à regularização fundiária, à aquisição de equipamentos, à melhoria 
da infra-estrutura e à elaboração de planos de manejo.



Conservação de Energia
Com um trabalho que buscou maior eficiência no uso da água e da energia elétrica, realizado no 
Escritório Central, FURNAS conseguiu manter em 2004 os índices de economia de água dos 
últimos cinco anos. Foram 7,4 milhões de litros de água/ano, o que corresponde a uma economia 
de 5,43 MWh/ano de energia.

Através de programas de educação ambiental internos, FURNAS conseguiu, em 2004, resgatar 
1.200 GWH/ano de desperdício de energia, o que equivale ao consumo de aproximadamente 572 
mil residências e representa um acréscimo de cerca de 60% em relação a 2003.

FURNAS investe em diversas ações externas de educação e orientação sobre o uso racional de 
energia elétrica, estimulando este comportamento nas novas gerações. Cerca de 690 mil pessoas 
foram envolvidas nos 81 projetos de conservação de energia desenvolvidos em todo o país, através 
de parcerias com organizações de diversos setores da sociedade.

Esta atuação se dá através de programas estruturados, orientados para diversos públicos.

O Projeto A Natureza da Paisagem, em parceria com a Eletrobrás/PROCEL, Ministério da Educação 
e secretarias estaduais e municipais de educação, investe na capacitação de professores para 
divulgar os conceitos e as práticas de combate ao desperdício de energia, aliada à conservação 
dos recursos naturais. Em 2004, o projeto foi desenvolvido em 32 municípios dos estados do Rio 
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Desde seu início, o projeto já capacitou 1.372 
professores, com o envolvimento de 804 escolas.
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Através de outra ação educativa nas escolas, os conceitos e informações relativas à energia, da 
geração ao consumo, incluindo o desperdício, são levados aos alunos através de uma metodologia 
em que eles interagem fortemente com o tema. Voltado para o público jovem, o projeto utiliza 
materiais especificamente desenvolvidos para eles: vídeos, jogos, maquetes etc. FURNAS estabelece 
parcerias com as escolas. Em 2004, estas parcerias envolveram 32.031 jovens e adultos de 71 
municípios situados no entorno das unidades da Empresa.

Em parceria com a Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, foram realizadas 10 palestras para 
785 porteiros e síndicos, buscando melhorar o desempenho de suas funções com a adoção de 
práticas de conservação de energia e o uso racional da água.

Muitas outras ações foram desenvolvidas em escolas, parques públicos e eventos dos quais 
FURNAS participou, visando à conscientização sobre o consumo de recursos naturais, com foco 
na conservação de energia.

FURNAS desenvolve ainda diagnósticos energéticos, tanto em instalações próprias quanto de 
escolas, prédios públicos, hospitais, indústrias e estabelecimentos comerciais e sistemas públicos 
de iluminação. Em 2004, foram realizados 67 diagnósticos energéticos, sendo 13 em instalações 
próprias (escritórios, laboratórios, etc), 31 em instalações externas (como indústrias e hospitais), 
1 em um sistema de iluminação pública, 1 em um sistema público de água e esgoto e 7 em 
instalações energéticas da Empresa (usinas e subestações). Um último diagnóstico foi feito 
em instalações externas, por meio de Convênio de Cooperação, visando à preservação de 
patrimônio público.
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Novas Fontes de Energia
O Brasil busca uma maior diversificação em sua matriz energética, através da utilização de fontes 
de energia renováveis. FURNAS deu início à sua atuação no âmbito do Programa de Incentivo 
a Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), com a participação em um empreendimento 
eólico de 135 MW, localizado em Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, a ser realizado em 
parceria com a empresa francesa SIIF Energies. Outra fonte que vem sendo trabalhada por meio 
do Programa de Desenvolvimento Energético para Estados e Municípios (PRODEEM) é a energia 
solar. Do ponto de vista energético, o programa prevê a geração de 5 MW de potência, o que 
à primeira vista pode parecer irrisório, porém para as 6 mil pequenas comunidades isoladas, a 
serem beneficiadas, esses megawatts fazem diferença porque viabilizam o acesso à energia e a 
sua inclusão social.

Qualidade do Ar e da Água
As Usinas Termelétricas de Santa Cruz e Campos, ambas no estado do Rio de Janeiro,  atendem às 
diretrizes emanadas da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), órgão de 
controle ambiental do estado, no que concerne ao autocontrole de emissões para a atmosfera e 
de efluentes líquidos. O controle atmosférico é feito por meio das medições periódicas dos gases 
de combustão do processo de geração dessas usinas. Também a implementação do monitoramento 
da qualidade do ar e das emissões atmosféricas no local das usinas possibilita importante apoio 
à FEEMA na definição de mecanismos e meios de desenvolvimento de um processo de gestão da 
qualidade do ar na bacia aérea das usinas.

Na Usina de Santa Cruz duas das quatro turbinas passaram a operar com gás natural ao invés 
de óleo combustível e em ciclo combinado, ao invés de ciclo aberto, aumentando a eficiência do 
sistema, utilizando um combustível bem menos poluente.

Em 2004, o Grupo de Trabalho de Mudanças Climáticas do Comitê de Meio Ambiente do Grupo 
Eletrobrás promoveu um workshop sobre o assunto. O objetivo foi o de identificar o papel 
desempenhado pelo setor elétrico, seu impacto no efeito estufa e assim subsidiar o Programa de 
Redução da Emissão de Gases do Efeito Estufa do Grupo Eletrobrás, em fase de formulação.

As usinas termelétricas de FURNAS estão vinculadas ao Programa de Autocontrole de Efluentes 
Líquidos, de acordo com norma técnica e diretriz específica da FEEMA, com o compromisso de 
assegurar a qualidade da água que, após o uso, é lançada nos rios.

Os reservatórios das usinas hidrelétricas de FURNAS também são monitorados em relação à 
qualidade e quantidade de água, bem como em relação ao comportamento das comunidades 
aquáticas ali instaladas. São dezenas de parâmetros físico-químicos e biológicos que são acom-
panhados continuadamente. Além do monitoramento, medidas de engenharia são adota-
das visando à manutenção de uma boa qualidade da água dos reservatórios. Os componentes 
mecânicos responsáveis pela distribuição do fluxo da água das usinas hidrelétricas de FURNAS, por 
exemplo, são normalmente lubrificados com graxa. Visando à redução e à eliminação de pontos 
de contaminação nas águas do Rio Grande, estão em processo de instalação mancais auto-
lubrificantes nas palhetas móveis das turbinas das Usinas de Mascarenhas de Moraes, Furnas, 
Estreito e Marimbondo, todas no estado de Minas Gerais, preservando a qualidade da água.

Também os transformadores elevadores, responsáveis pelo aumento de tensão de transmissão 
da energia gerada por FURNAS utilizam óleo como meio isolante, cujo derramamento em virtude 
de eventual acidente pode causar danos ao meio ambiente. Estão sendo implantados nas Usinas 
de Mascarenhas de Morais, Furnas e Estreito, tanques de contenção deste óleo para evitar 
possíveis danos.
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Gestão de Resíduos 
Encontra-se em fase de instalação um Grupo de Trabalho com o objetivo de estabelecer a política 
de gerenciamento de resíduos gerados por FURNAS.

Entretanto, o descarte de alguns materiais, para os quais já existe legislação específica, é efetuado 
de acordo com as determinações legais. Entre eles se encontram as baterias, pneus e lâmpadas 
fluorescentes.

O óleo mineral, depois de analisado o seu teor de compostos clorados (máximo de 50 ppm), é 
vendido através de leilão, somente para empresas credenciadas pela Agência Nacional do Petróleo. 
No caso do ascarel, é feita a licitação para contratação de empresa credenciada para a descon-
taminação de equipamentos e/ou queima dos rejeitos, sendo obrigatória a apresentação de 
documentos que comprovem a capacidade técnica e a da licença ambiental. Ao final, é exigida a 
emissão dos certificados relativos ao trabalho executado.

Diversas áreas técnicas e administrativas de toda a Empresa já implantaram processos de coleta 
seletiva, sendo o produto da comercialização do lixo reciclável destinado ao financiamento de 
projetos sociais ou ao apoio a organizações de atendimento filantrópico.
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Conservação da Fauna e da Flora
Nas usinas hidrelétricas de FURNAS são desenvolvidas ações de recuperação da cobertura vegetal 
de áreas no entorno dos reservatórios, com a utilização de espécies nativas da região onde estão 
inseridas.

Na Usina de Funil (RJ), por exemplo, o Programa Reflorestamento de Mata Ciliar, além de recuperar 
a paisagem, contribui para o monitoramento da qualidade da água do lago e do seu entorno. O 
programa é desenvolvido em parceria com 18 proprietários rurais vizinhos desde 1994, e permitiu 
o plantio de 470 mil mudas de árvores de espécies nativas da Mata Atlântica.

Outro exemplo é o programa que vem sendo desenvolvido na Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa 
(GO) para conservação da flora. O reservatório desta usina está inserido na região do cerrado, que 
tem uma flora típica e muito diversa, ainda pouco estudada, composta de espécies identificadas 
como alimentícias, medicinais, ornamentais, forrageiras e adequadas a muitos outros usos. O 
programa começou com o levantamento da composição florística, permitindo conhecer e 
identificar as espécies presentes na área afetada. A partir deste estudo foram identificados 589 
gêneros e 1.147 espécies.

Na etapa seguinte foi resgatado germoplasma de 200 destas espécies, tendo sido parte desse 
material encaminhado para instituições de pesquisa e parte para o viveiro de mudas instalado 
em Serra da Mesa, com capacidade de produção de 170 mil mudas por ano. Em 1997 teve início 
o plantio das mudas para recuperação das áreas degradadas pela construção da usina e para a 
recomposição de outras áreas na região. Já foram recuperados cerca de 280 ha e restam ainda 60 
ha para serem revegetados.
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Em relação à fauna, a Empresa desenvolve programas de monitoramento para acompanhar os 
efeitos da construção das linhas de transmissão e das usinas hidrelétricas sobre os indivíduos que 
habitam as áreas sob influência desses empreendimentos. Esse monitoramento contempla, 
basicamente, representantes da fauna terrestre (mamíferos, répteis e anfíbios) e da avifauna.

Está em desenvolvimento o Programa de Levantamento de Dados Primários e Monitoramento da 
Fauna, para acompanhar os efeitos da construção da Linha de Transmissão Ouro Preto II - Vitória 
sobre os vertebrados terrestres da área afetada. Este estudo possibilitará um melhor conhecimento 
das espécies presentes, de suas interações com o meio ambiente, subsidiando estratégias relativas 
ao manejo e à conservação da biodiversidade local.



Um Desafio Ambiental
FURNAS e as demais empresas do setor de geração estão hoje frente ao desafio de conter o 
avanço do mexilhão dourado, um molusco, de origem asiática, que chegou ao Brasil nas águas 
de lastro dos navios. Ele provoca o entupimento de filtros e sistemas de resfriamento de usinas e 
provoca danos ambientais em rios e lagos. A Subestação de Foz do Iguaçu é a única unidade de 
FURNAS atacada pelo mexilhão dourado, por utilizar a água do lago de Itaipu, já contaminada 
pelo molusco, para resfriamento.

Sua alta capacidade de reprodução e a ausência de predadores fazem com que o crescimento da 
população de mexilhões seja muito acelerado, e todo o esforço está sendo feito para impedir que 
eles cheguem a duas áreas de maior risco para a Empresa, o rio Grande e o rio Cuiabá.
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Empreendimento Número de municípios 
onde foram desenvolvidas 
atividades

Número de alunos da rede 
escolar que participaram 
das atividades

Linha de Transmissão 
Cachoeira Paulista – Adrianópolis III

16 47.401

Interligação Norte Sul 15 1.538

Linha de Transmissão 
Ouro Preto II – Vitória

10 3.883

Total 41 52.822

Educação Ambiental
A Educação Ambiental constitui importante instrumento para o desenvolvimento de atitudes e 
comportamentos sociais que não agridam o meio ambiente e, ao mesmo tempo, fortaleçam o 
processo de construção da cidadania.

Além dos programas e projetos orientados diretamente para a conservação de energia, outras 
iniciativas são desenvolvidas no âmbito dos processos de licenciamento e de execução das obras 
da Empresa. São ações voltadas à conscientização tanto do público interno (trabalhadores, 
inspetores e gerentes envolvidos na obra) como do público externo (populações direta e 
indiretamente afetadas pela implantação dos empreendimentos), quanto à necessidade de 
conservação do meio ambiente.

O objetivo é que os indivíduos se percebam como sujeitos sociais, capazes de compreender a 
relação sociedade-natureza e se disponham a desempenhar papel ativo na garantia de um 
ambiente sadio para as futuras gerações.

FURNAS promove anualmente, desde 2002, em parceria com os jornais Estado de Minas e Correio 
Brasiliense, o Prêmio Ouro Azul, com o objetivo de valorizar os melhores projetos de preservação, 
valorização e uso racional da água por empresas, comunidades, governo, cidadãos e estudantes 
de Minas Gerais e Distrito Federal. Em 2004 foram inscritos 31 trabalhos.

Com o objetivo de estimular trabalhos e ações relativos ao meio ambiente entre as crianças e os 
jovens, FURNAS promove prêmios e campanhas com os filhos de seus empregados e com os alu-
nos das redes escolares dos municípios onde atua. Entre eles estão os prêmios anuais “De Olho no 
Futuro” e o “Amigos da Natureza”.



Projetos de Pesquisa
Os projetos que fazem parte do programa anual aprovado pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL prevêm a realização de diversas pesquisas sobre temas relacionados ao meio 
ambiente. Entre eles cabe destacar:

Evaporação e evapotranspiração no reservatório de Furnas – Avaliação dos efeitos 
da formação do reservatório de Furnas sobre a disponibilidade hídrica, considerando as 
interações lago-atmosfera e terra-atmosfera.

Determinação da vazão ecológica de rios – Estudo de caso: Usina Hidrelétrica de Funil 
– Desenvolvimento da metodologia a ser aplicada, aos rios brasileiros, para a determinação 
da vazão ecológica de rios e avaliação do impacto ambiental causado devido à modificação 
do regime hidrológico. 

Captação de água pela Usina Termelétrica de Santa Cruz no contexto de gestão da 
Bacia do Rio Guandu – Construção de um modelo para simulação hidrológica da bacia do 
rio Guandu, incluindo as captações atuais e futuras, para possibilitar estudos que contribuam 
para análise e compreensão dos impactos.

Estruturação de modelo de tomada de decisão para desenvolvimento de projetos 
de linha de transmissão de energia elétrica integrando informações ambientais, 
técnicas e econômicas – Concepção e implantação de um modelo de tomada de decisão 
para subsidiar as etapas de planejamento, implantação e operação de empreendimentos 
de transmissão considerando condicionantes ambientais, especificações técnicas e 
dimensionamento econômico para auxiliar na discussão e definição da solução tecnológica 
considerada ótima de uma linha de transmissão.

Avaliação da qualidade ambiental do reservatório de Usina Hidrelétrica de Funil (MG), 
por meio da ictiofauna: processos anatomo-morfológicos, fisiológicos e ecológicos 
– Avaliação da qualidade ambiental do reservatório, utilizando a ictiofauna como indicador 
de eventuais alterações, visando obter medidas para o monitoramento, manejo e uso dos 
recursos pesqueiros.

Caracterização das lagoas marginais e planícies de inundação do alto rio Grande 
quanto à sua ictiofauna e definição de áreas prioritárias para a conservação da 
diversidade de peixes – Identificação, caracterização e avaliação da dinâmica das lagoas 
da planície de inundação, dos rios Grande, Verde, Aiuruoca e Sapucaí para os cenários de 
cheia e vazante e seus impactos no ambiente natural e no uso do solo no seu entorno.

Avaliação e monitoramento da qualidade da água através de bioindicadores 
vertebrados – Caracterização das condições físicas e químicas da água e sedimento a 
jusante e a montante da Usina Hidrelétrica de Furnas, considerando o potencial toxi-
cológico; avaliação da interferência da passagem da água pelas turbinas da usina nas suas 
condições físicas e químicas, determinação da concentração e das atividades de diferentes 
bioindicadores bioquímicos (enzimáticos e não enzimáticos), fisiológicos e morfológicos 
presentes nas espécies coletadas.

Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia ambiental para tratamento do efluente 
sanitário da Usina Termelétrica de Santa Cruz utilizando plantas aquáticas com 
aproveitamento de biomassa – Desenvolvimento de um modelo sustentável, inovador e 
eficiente para o tratamento do efluente sanitário da Usina utilizando plantas aquáticas com 
aproveitamento de biomassa, obtendo-se produtos de valor comercial e evitando a geração 
de resíduos no processo.
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Balanço de Carbono nos reservatórios de Usinas de FURNAS – projeto desenvolvido 
em parceria com 4 instituições de pesquisa, que investigará o ciclo do carbono em 8 
reservatórios para identificar e quantificar as fontes, emissões e sumidouros de gases de 
efeito estufa e avaliar a influência das características dos reservatórios sobre o ciclo do 
carbono e emissões associadas.

Biomassa – Desenvolvimento de um software que permita maior eficiência no planejamento 
de enchimento de reservatórios através da simulação do fenômeno da decomposição do 
material vegetal submerso.

Todas estas pesquisas, quando concluídas, trarão grande benefício para o meio ambiente e a 
sociedade, impactando positivamente as atividades de FURNAS.

Participação e Liderança
Para garantir que suas práticas e políticas ambientais estejam adequadas às exigências do mercado 
e da sociedade e estimular ações que busquem o desenvolvimento sustentável em outras empresas, 
FURNAS participa de diversos órgãos colegiados, onde tem a oportunidade de participar, 
contribuir e influenciar em decisões relevantes, exercendo sempre uma liderança responsável.

• Comitê de Meio Ambiente do grupo Eletrobrás (COMAGE)

• Fórum de Recursos Pesqueiros da Eletrobrás

• Associação Brasileira de Indústrias de Base (ABDIB)

• Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)

• Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)

• Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia

• Grupo de Trabalho sobre Uso Eficiente da Água

• Comissão Executiva Regional da Região Hidrográfica do Rio Paraguai para a         
Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos.

• Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro

• Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais

• Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão

• Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH)

• Comissão de Energia

• Comitê da Bacia do Rio Guandu



Compromissos com seus Parceiros
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Uma Empresa na qual vale a pena trabalhar

Compromisso com seus empregados

FURNAS compartilha com seus empregados os princípios da ética, da responsabilidade social e da 
qualidade no âmbito da organização e conta com a parceria de todos eles para a obtenção e maximi-
zação de resultados, através do permanente comprometimento com o seu trabalho e do seu zelo para 
que a missão da Empresa seja cumprida de forma eficaz, com o padrão de excelência desejado.

A Empresa acredita na negociação, em clima de liberdade e respeito, como a melhor forma para 
conciliar interesses e necessidades. A opção pelo envolvimento de todos na busca dos meios 
necessários ao cumprimento da missão da Empresa gera as expectativas de um amplo comprome-
timento de cada pessoa e da adoção de uma postura participativa, com engajamento na busca de 
soluções para problemas de sua área, em particular, e da Empresa como um todo.



FURNAS reconhece a representatividade de associações e entidades de classe, considerando-as 
parceiras no trato de questões de natureza coletiva. Tem os compromissos de remunerar o trabalho 
com um salário justo e compatível com os valores de mercado, com o desempenho profissional 
e, com o desenvolvimento pessoal, e de possibilitar o crescimento pessoal e profissional de seu 
quadro funcional, considerado fator relevante para o crescimento da organização. Acredita no 
cuidado com a saúde e segurança como um compromisso de todos e considera o êxito na realização 
de sua missão um resultado do esforço de todos.

Os Trabalhadores de FURNAS

Em 2004, foram admitidos 860 novos empregados, levando o número de empregados para 4.237 
efetivos. A força de trabalho necessária ao desenvolvimento da Empresa é completada com a 
participação de 2.172 empregados terceirizados. 

Em janeiro de 2004, FURNAS realizou o Concurso Público nº 01/2002, que possibilitou que fossem 
feitas as admissões necessárias ao processo de recomposição do seu quadro de pessoal.

O quadro abaixo mostra a evolução no número de efetivos e sua distribuição.

2001 2002 2003 2004

Gerencial 308 190 309 327

Nível Superior 973 941 821 1.132

Nível Técnico e 
Operacional

1.649 1.601 1.584 1.845

Nível Apoio 
Administrativo

740 721 711 933

Total 3.670 3.453 3.425 4.237
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Plano de Cargos, Carreira e Remuneração

Este foi um grande passo dado em 2004. O Plano foi aprovado pela Diretoria de FURNAS, depois 
de ter sido apresentado aos empregados e às entidades sindicais. Foi aprovado pela Eletrobrás e 
pelo Departamento de Coordenação e Controle das Estatais (DEST) e estará implementado a partir 
de janeiro de 2005.

O novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração condicionará a ascensão profissional à    
capacitação. É compromisso de FURNAS assegurar as condições de acesso a estas oportunidades 
de desenvolvimento.



Tranqüilidade dos Empregados é Compromisso de FURNAS

FURNAS oferece a seus empregados efetivos assistência à saúde e plano de previdência   
complementar através da Fundação Real Grandeza, entidade própria criada em agosto de 1971.

Atualmente a Real Grandeza tem como patrocinadoras FURNAS e a Eletronuclear, e administra 
dois planos de previdência complementar: um na modalidade Benefício Definido e outro na 
modalidade Contribuição Definida. Desde 1º de junho de 2002 a entrada de novos empregados 
está restrita ao Plano de Contribuição Definida.

O Plano de Assistência Médica Suplementar (PLAMES), operado pela Real Grandeza em regime 
de autogestão, tem como objetivo a cobertura de serviços médicos em geral, oferecido aos 
participantes diretos (empregados das duas patrocinadoras e da Real Grandeza e ex-empregados 
que decidiram manter o vínculo com a instituição) e os assistidos (aposentados, dependentes 
e familiares com direito à inscrição). A Real Grandeza também oferece o Plano Odontológico a 
7.208 filiados.

FURNAS oferece ainda a possibilidade de conclusão do Ensino Fundamental e Médio. O programa 
desenvolvido no Escritório Central contou com 14 alunos no Ensino Fundamental (formatura em 
agosto de 2005) e 21 no Ensino Médio.

A Empresa assegura o auxílio-creche e os demais benefícios previstos em lei e acordos.

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal

A grande renovação ocorrida no quadro de pessoal, especialmente no quadro gerencial, e as novas 
exigências colocadas pela implantação do novo modelo do Setor Elétrico, exigiram altos       
investimentos no desenvolvimento de um significativo programa de desenvolvimento e capacitação. 
Este esforço deverá ser mantido no ano de 2005.

Em 2004, 3.107 empregados participaram de atividades de treinamento. Entre elas cabe destacar: 
o Programa de Especialização em Gestão Empresarial, voltado para os executivos que assumiram 
recentemente suas funções e o Projeto Conexão FURNAS, que ofereceu palestras e cursos sobre 
temas como Governança Corporativa, Técnicas de Negociação, Gestão de Processos, Balance 
Score Card, Gestão de Riscos, Planejamento Financeiro e Desenvolvimento e Administração de 
Projetos. Através do Programa Crescer, a Empresa ofereceu a oportunidade de aprendizado de 
línguas (português, inglês e espanhol) aos empregados. 

Além disso, foram realizados inúmeros treinamentos específicos nas diversas áreas técnicas e 112 
empregados com nível gerencial fizeram cursos de pós-graduação, sendo 2 em nível de mestrado. 
FURNAS incentivou e apoiou seus empregados a participar de congressos e seminários.
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2002 2003 2004

Quantidade de horas de 
desenvolvimento profissional                                             

541.186 142.286 320.741

% do faturamento gasto com 
treinamento

0,09% 0,13% 0,18%

Um cuidado especial foi tomado com os novos empregados, efetivados após o concurso. Eles 
participaram de um processo de treinamento para o conhecimento da Empresa, visando agilizar 
sua integração e minimizar as dificuldades do primeiro momento.

Também os empregados contratados participam dos programas de treinamento. Em 2004, 
dos 2.172 contratados, 1.471 participaram destas atividades, o que representa 68% destes 
empregados.

Um dos pontos fortes da área de treinamento da Empresa, que vem permitindo uma otimização 
dos recursos disponíveis para desenvolvimento e diminui, consideravelmente, os gastos de 
infra-estrutura com treinamento, é a utilização intensa do Prisma - Ambientes de Auto-instrução 
e Desenvolvimento de FURNAS, existente no Escritório Central do Rio de Janeiro e nas áreas 
regionais.
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Saúde e segurança – Compromisso de todos

O compromisso com a segurança é de todos, empregados e empresa, que é responsável por 
oferecer as condições para que se possa assegurar um ambiente de trabalho seguro e sadio e 
que seu patrimônio seja preservado. A área responsável assessora todos os órgãos da Empresa na 
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, e atua diretamente no gerenciamento de riscos 
patrimoniais.

Desde 1994 não há nas unidades de FURNAS acidentes graves ou fatais envolvendo empregados 
contratados. Neste período, mais de 80% dos acidentes ocorridos na Empresa envolveram 
empregados de empreiteiras ou subcontratadas, em obras de construção de linhas de transmissão. 
A evolução do sistema de gestão nessa área já tem proporcionado a realização de diversos 
empreendimentos sem acidentes graves ou fatais. Tem sido dada relevância às ações de educação e 
conscientização, mais do que ao simples atendimento às exigências legais. De 1999 até setembro 
de 2004 foram realizados 1.300 treinamentos. O Centro de Treinamento de Controle de Emergências 
possui a certificação integrada ISO 9001 e OHSAS 18001, e é a referência interna para as ações 
desenvolvidas. 

Taxa de Freqüência de Acidentes do Trabalho

Como resultado das ações de Segurança do Trabalho e Higiene Industrial, as áreas de operação e 
construção de FURNAS, nos últimos anos, vêm alcançando uma redução sistemática nas taxas de 
freqüência de acidentes do trabalho, conforme ilustrado no quadro a seguir, demonstrando uma 
tendência favorável.

Taxa de Gravidade de Acidentes do Trabalho

Também as Taxas de Gravidade de acidentes de trabalho, em FURNAS, vêm apresentando valores 
decrescentes, significativamente abaixo da média do Setor Elétrico, que em 2003, foi de 638, 
segundo o Comitê de Segurança e Saúde do Trabalho (CSST), da Fundação Comitê de Gestão 
Empresarial (Funcoge). 

Indicador 2002 2003 2004

Percentual de acidentes com afastamento 
temporário

35,6% 30,6% 36,5%

% de acidentes que resultaram afastamento 
permanente

0 0 0

% dos acidentes que resultaram em morte 
No de mortes / No de acidentes

0 0 0

Taxa de Freqüência de Acidentes de Trabalho 4,06 3,43 1,45

Taxa de Gravidade de Acidentes de Trabalho 111 193 20

Nota: Taxa de Gravidade – Nº de dias de afastamento por mortes, lesões permanentes ou lesões temporárias, por       
          1 milhão de Horas Homem de Exposição ao Risco.
          Taxa de Freqüência – quantidade de acidentados por 1 milhão de horas homem de exposição ao risco.
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Atendimentos ambulatoriais

A assistência direta, nos 26 ambulatórios de FURNAS, em 9 unidades teritoriais do Brasil, oferece 
atendimentos de saúde e medicina ocupacional nas áreas da Empresa, atendendo empregados e 
familiares e garantindo o cumprimento à legislação vigente. Em 2004, o total de ações de saúde 
foi 3,8% superior a 2003, devido à admissão de novos empregados. Houve um aumento, na 
modalidade vacinação, de 65,2% em relação a 2003. Esse acréscimo deveu-se à campanha 
institucional de vacinação contra a gripe de todos os empregados da Empresa e à imunização 
contra a hepatite dos empregados em atividade nos projetos do rio Madeira.

Atendimentos sociais

FURNAS oferece aos seus empregados assistência e orientação em questões funcionais, sociais, 
financeiras e de saúde. Em 2004, foram realizados 2.363 atendimentos, com uma redução na 
ordem de 31% em relação a 2003. 

Esta redução deve-se, em parte, à utilização da análise dos atendimentos como subsídio para 
o desenvolvimento de programas e ações voltados para a melhoria da qualidade de vida, que 
ajudam a sensibilizar os empregados para adoção de um estilo de vida mais participativo e ativo, 
contribuindo para a promoção da saúde, a auto-realização e, conseqüentemente, o aumento da 
produtividade.
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Qualidade de Vida Contribui para a Produtividade

O Programa de Qualidade de Vida tem como objetivo oferecer um conjunto de ações voltadas 
para o desenvolvimento humano e que também contribuem para o desempenho profissional. O 
programa é desenvolvido através de ações que focam questões de relacionamento, integração, 
reconhecimento, valorização, cultura, desenvolvimento pessoal, condicionamento físico, educação 
e cidadania.

Com foco no relacionamento e integração foram realizadas reuniões com grupos de empregados 
dos mesmos setores em 7 áreas, com a participação de mais de 140 pessoas, sempre com o 
objetivo de integração ao ambiente de trabalho.

O reconhecimento e a valorização dos empregados orientaram as comemorações de datas 
significativas, como o Dia Internacional da Mulher, o Dia da Secretária e as comemorações de 
final de ano. Foram homenageados 380 empregados que atingiram 10, 20 e 30 anos de trabalho 
na Empresa.

As atividades do Programa de Integração da Família com a Empresa aconteceram em 11 áreas, 
levando aproximadamente 450 crianças ao local de trabalho dos pais.

Foram realizados torneios esportivos em diversas áreas da Empresa. A prática esportiva, além de 
proporcionar qualidade de vida contribui para a integração. Foram realizadas aulas de ginástica, 
corridas de rua, e as competições, totalizando 4.613 participações. Já no início do ano, 36 
empregados correram a 79ª Corrida de São Silvestre e na Corrida de São Sebastião, em 20 de 
janeiro, foram 76 representantes de FURNAS, que asseguraram o 1º lugar de equipes.

Além do esporte, atividades culturais e de lazer são vistas por FURNAS como um importante 
instrumento de integração e crescimento pessoal. Em setembro e outubro foi realizado o Alta 
Tensão – 3º Festival de Música de FURNAS, envolvendo empregados (efetivos e contratados), 
aposentados e estagiários. Foram inscritas mais de 90 composições e as 16 músicas classificadas 
gravadas em um CD. Cursos, oficinas artísticas e shows foram realizados em 4 áreas da Empresa 
(Escritório Central, Jacarepaguá, Furnas e Estreito), com a participação direta de 392 pessoas e 
mais 3.500 como público dos espetáculos e exposições promovidos pelos empregados e 
shows oferecidos pela Empresa. Nas áreas que possuem cinemas em suas vilas residenciais 
(Usinas de Furnas, Estreito e Mascarenhas) foram projetados 192 filmes, com um público de 
mais de 5 mil pessoas.

Para propiciar aos empregados reflexões para o desenvolvimento de seus próprios Projetos de 
Vida foram realizadas palestras e atividades em 11 áreas, com a participação de 260 empregados 
e 40 dependentes convidados, por sua importância no processo desenvolvido por alguns dos 
participantes.

A Empresa desenvolve o Programa de Prevenção e Tratamento da Dependência Química 
– REVIVER, que atende empregados, aposentados e familiares. 

A busca permanente de atualização para o melhor desenvolvimento dos trabalhos levou FURNAS 
a organizar e co-patrocinar o 1º Encontro Interativo de Empresas, sobre a prevenção e tratamento 
do uso abusivo de álcool, tabaco e drogas no meio empresarial e a sua abordagem pela sociedade, 
na família e no meio científico. Participaram 200 profissionais de empresas, associações e órgãos 
públicos. Também foram realizados 3 encontros de profissionais que atuam em empresas na 
prevenção e tratamento da dependência química.

O projeto “Estabeleça uma Nova Relação com a Vida” busca, através de uma abordagem humana, 
a conscientização a respeito do uso e dependência química do tabaco.

A informação sobre temas de saúde, que levam a novas atitudes de compreensão e prevenção, foi 
trazida aos funcionários através de atividades e campanhas educativas. 

Com foco na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como hepatite e Aids, foram 
realizadas campanhas educativas em datas específicas, como Carnaval, Dia Internacional da 
Mulher, Dia Internacional de Combate à Aids etc.  
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Também com foco na prevenção, os exames ocupacionais e o exame periódico incluem procedi-
mentos visando o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e mamas, de doenças cardiovas-
culares, do câncer de próstata, de intestino, pulmonar e outros.

Foram realizadas pesquisas institucionais sobre o estresse e sobre o hábito do fumo, respondidas 
por 1.150 pessoas cada uma, e o 1º Fórum Interno de Saúde, com o objetivo de ampliar o debate 
sobre o tema.

Diálogo e Participação

O Portal RH é a forma de comunicação mais utilizada entre os empregados e a área de recursos 
humanos. Em 2004 foram registrados 84.787 acessos. Desse total, 24.844 foram de solicitações 
de serviços e 1.050 de consultas.

Buscando fortalecer a comunicação direta com os empregados, a Diretoria da Empresa participou 
pelo segundo ano consecutivo do encontro anual dos trabalhadores de FURNAS, que foi realizado 
no mês de março de 2004 em Foz do Iguaçu. A participação resultou em maior aproximação da 
Diretoria da Empresa com os trabalhadores e com as lideranças sindicais.

No final de 2004 foram realizados encontros internos de todas as Diretorias e de diversas áreas, 
com o objetivo de apresentação e avaliação das realizações de 2004 e das metas e desafios para 
2005. Estas reuniões contribuem para melhorar o nível de informação e participação dos empregados 
e para a integração e compromisso com os desafios futuros.

Também no final do ano, foi realizada a Pesquisa de Clima Organizacional de FURNAS, o primeiro 
levantamento desta natureza realizado com todo o quadro, de efetivos e de contratados. 
A participação alcançada foi muito significativa: 80,3% dos empregados responderam aos 
questionários, o que confere importância e confiabilidade aos resultados.

A pesquisa abrangeu 7 temas: condições e relações de trabalho, relação entre pares, relação entre 
áreas, ambiente de aprendizado, relação chefia-empregado, processo de mudança e processos e 
sistemas de gestão.

O índice geral encontrado foi de 65,7%, próximo à média das empresas pesquisadas pela FIA-USP 
que é de 66%. Este índice, embora considerado satisfatório, permite identificar diversas opor-
tunidades de melhoria. Dois dos temas pesquisados obtiveram resultados na faixa de qualidade 
pretendida pelos dirigentes da Empresa: condições e relações com o trabalho (71,4%) e relações 
entre pares (71%).  



Relações sindicais: Acordos coletivos com 
transparência e co-responsabilidade

A gestão da relação entre FURNAS e os sindicatos representativos de seus empregados é 
desempenhada pela Assessoria de Relações Sindicais. A área presta consultoria, assessora 
e representa a Empresa no tocante às questões trabalhistas e sindicais, de forma pró-ativa, 
com ética e transparência.

No segundo semestre de 2003, os Acordos Coletivos de Trabalho foram divulgados em toda a 
Empresa, através de visitas às áreas regionais nas quais os acordos vigoram, promovendo reuniões 
com empregados e entidades sindicais, para esclarecimento de dúvidas. Em 2004, esta forma de 
divulgação não foi possível em virtude do atraso na aprovação da pauta específica.

Por outro lado, foram realizadas reuniões bimestrais da Assessoria de Relações Sindicais nas áreas 
regionais, com o objetivo de se aproximar dos sindicatos locais e de informar e envolver as 
gerências com as questões relacionadas ao trabalho.
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Diversidade, uma riqueza a ser valorizada
No sentido de  incentivar a valorização da diversidade e garantir a equidade, diversas ações podem 
ser identificadas na Empresa.

O número total de mulheres trabalhando na Empresa aumentou de 423 para 556, mas o percentual 
de participação nos cargos gerenciais não sofreu alteração no último ano. Em agosto de 2004, 
pela primeira vez, uma mulher assumiu o cargo de Gerente de Divisão de uma área regional de 
FURNAS, tornando-se a Gerente da Divisão de Administração das usinas termelétricas de Santa 
Cruz, Campos e São Gonçalo.

FURNAS participa do Grupo de Trabalho Técnico criado em 2004, no âmbito do Ministério de 
Minas e Energia com a finalidade de propor diretrizes e ações afirmativas de gênero prioritárias.

Em função da relevância e do interesse sobre o tema, a Empresa patrocinou a I Conferência        
Nacional de Políticas para Mulheres, evento que reuniu 2.500 mulheres, em julho de 2004, e que 
deu origem ao Plano Nacional de Políticas Para Mulheres, assinado pela Secretaria Especial de 
Políticas Para Mulheres. 

O Ministério de Minas e Energia encaminhou às empresas a ele vinculadas diretrizes sobre as 
questões de gênero e recomendações para sua incorporação aos seus planejamentos.

Dando início às ações voltadas para as mulheres de comunidades circunvizinhas aos seus empreen-
dimentos FURNAS realizou o I Encontro de Mulheres Rurais de João Carro (MT), assentamento 
rural na área de influência do Aproveitamento Múltiplo de Manso. Neste encontro, além de feira de 
produtos rurais, as 167 mulheres assistiram a palestras tratando de temas de interesse, como, por 
exemplo, o papel da mulher na atualidade, os direitos da mulher no Código Civil, saúde da mulher 
e crédito e financiamento.
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Contratação de portadores de deficiência

FURNAS tem contratado profissionais de nível superior e médio, portadores de deficiência, para 
desenvolvimento de atividades nas áreas de Goiás, São Paulo, Foz do Iguaçu, Santa Cruz, Brasília, 
Jacarepaguá e no Escritório Central. Estes profissionais totalizando 88, ao final de 2004,  
conquistam um lugar na Empresa e a oportunidade de aperfeiçoamento profissional e ampliação 
de suas possibilidades de acesso ao mercado de trabalho como um todo.

FURNAS é parceira do IBDD (Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de 
Deficiência) uma ONG, que tem tido participação decisiva no resgate da cidadania das pessoas 
portadoras de deficiência. Através de seu Núcleo de Trabalho oferece oportunidades para o 
trabalhador portador de deficiência se aperfeiçoar em sua área de atuação e procurar emprego, 
além de apoiar as empresas na busca de profissionais portadores de deficiência.

FURNAS mantém desde 1996 parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), que 
possibilita a inserção de jovens e adultos com deficiência auditiva no mercado de trabalho através 
de treinamento profissional. Em 2004, foram 24 deficientes auditivos treinandos no Escritório 
Central.  

A vontade de se comunicar com os deficientes auditivos treinandos e com aqueles que têm sido 
contratados levou empregados a participarem, nos meses de junho e julho, do Curso de Libras 
(Linguagem Brasileira de Sinais), oferecido pela Empresa, no Escritório Central. Apesar da curta 
duração, dois meses com aulas duas vezes por semana, o curso transmitiu os conhecimentos 
necessários para a comunicação básica.

Até outubro de 2004 já haviam sido gastos R$ 830 mil em obras de adaptação no Escritório 
Central. Foram construídas rampas de acesso, portas automáticas e um sistema de alarme de 
incêndios, único na América Latina, que, além da sirene em casos de incêndio, dispara também 
flashes, que possibilitam aos deficientes auditivos as mesmas condições de segurança dos outros 
empregados. Os próximos passos são a adaptação de todos os banheiros, das salas de treinamento 
e do ambulatório médico, ampliando o espectro de portadores de deficiência em condições de 
serem integrados à força de trabalho da Empresa.
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Compromisso com as Gerações Futuras
FURNAS não aceita o trabalho infantil, nem nas áreas da Empresa, nem entre seus fornecedores. 

A proibição do trabalho infantil consta no inciso V do artigo 27 da Lei 8666/73, que regulamenta a 
seleção e contratação de fornecedores de bens e serviços para os órgãos e empresas públicas. Em 
FURNAS, na fase de habilitação, é solicitado aos candidatos o preenchimento de uma declaração, 
na qual consta a informação sobre o não emprego de menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de menores de 16 anos. A empresa deve fazer a ressalva e declarar se 
emprega menores de 16 anos na condição de aprendizes. Os contratos incluem cláusula específica 
que autoriza FURNAS a rescindi-los, caso se verifique o não atendimento a este compromisso por 
parte de algum fornecedor.

Visando facilitar a inserção de jovens no mercado de trabalho, algumas unidades de FURNAS 
mantêm acordos com escolas técnicas e universidades, oferecendo a oportunidade aos alunos de 
praticar os conhecimentos teóricos adquiridos em seus cursos, preparando-se para o mercado de 
trabalho e cumprindo a carga horária de estágio exigida em seus currículos. No Departamento de 
Produção de Nova Iguaçu, por exemplo, são oferecidas 35 vagas por ano. Ao todo, foram 369 
estagiários atuando em toda a Empresa durante o ano de 2004.

Em cumprimento à Lei 10.097, FURNAS firmou convênio com o SENAI mantendo 21 adolescentes 
em diversas atividades nos Estados RJ, ES e GO.

Através de convênio entre algumas áreas da Empresa e o CESAM (Centro Salesiano do Menor) 
são contratados adolescentes entre 16 e 17 anos para realizar trabalhos de apoio administrativo. 
O processo prevê treinamento supervisionado em serviço e ações de orientação para inserção no 
mercado de trabalho.

A Empresa participou do Programa Primeiro Emprego, uma iniciativa do governo federal, através 
do apoio ao projeto Jovens Aprendizes, com foco na formação de 720 jovens para o trabalho na 
construção civil. Outros projetos sociais também tiveram como objetivo a formação de jovens com 
foco na geração de renda.
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Fornecedores: Nossos Parceiros de Negócio

Compromisso de FURNAS com seus fornecedores

FURNAS busca manter com seus fornecedores uma relação de proximidade e parceria, que 
garanta o bom atendimento ao fornecimento dos bens ou serviços contratados.

Por se tratar de empresa com maioria de capital da União, a seleção de fornecedores baseia-se na 
legislação específica vigente, especialmente a Lei no 8666/73, que tem como objetivo assegurar 
a observância aos princípios “da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

Assim, os aspectos relativos à responsabilidade social e ambiental constam das exigências feitas 
ainda na fase de habilitação e seleção. Em 2004 FURNAS discutiu com representantes das áreas de 
aquisição de outras empresas do Grupo Eletrobrás sua proposta de interação com fornecedores. 
A idéia é instituir mecanismos formais que permitam a transferência de valores e princípios, tais 
como saúde e segurança do trabalho, ausência de mão-de-obra infantil e escrava, proteção ao 
meio ambiente, eqüidade de gênero e raça, transparência, participação e prestação de contas para 
toda a cadeia de fornecedores da Empresa.

Todas as informações e documentos dos fornecedores, pertinentes aos processos de habilitação e 
seleção, são tratados com o mais absoluto sigilo, excetuando-se apenas as possibilidades de vistas 
aos processos previstas na Lei no 8666/73.
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FURNAS contratou, durante o ano de 2004, bens e serviços no valor de R$ 374 milhões,          
R$ 35 milhões a mais que em 2003, segundo os dados de sua Demonstração de Valor Adicionado.

FURNAS exige de seus fornecedores o atendimento tanto à legislação vigente quanto a recomen-
dações específicas com relação à saúde e à segurança dos empregados, tanto do fornecedor direto 
quanto de eventuais subcontratados (cláusula 28 do contrato padrão da Empresa). Nos contratos 
de obras de engenharia, que exigem cuidados maiores, há um documento específico, “Disposições 
de Engenharia de Segurança Industrial”, que trata dos aspectos de segurança e proteção que 
devem estar consolidados em um Plano de Segurança Industrial. O Plano Básico deve tratar da       
estruturação, organização e efetivo do Serviço Especializado em Segurança do Trabalho e da CIPA 
da contratada. Deve ainda ser elaborado um Plano Específico que detalhe todos os aspectos 
relativos à proteção coletiva e individual dos trabalhadores, cozinha, alojamento e transporte de 
pessoal, sinalização de segurança e outros.

Este mesmo documento informa sobre as exigências relativas à proteção ambiental e à estocagem, 
uso e descarte de materiais perigosos. Ele informa ainda que FURNAS realizará, a seu critério, 
inspeções que verificarão o cumprimento de todas estas exigências, podendo fazer novas reco-
mendações, quando necessárias.



Perspectivas
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O ano de 2004 foi um ano de muitas ações e de consolidação das estruturas de gestão da 
responsabilidade social e do meio ambiente.

Em 2005 FURNAS pretende manter o elevado nível de desempenho nas áreas sociais e ambientais, 
reafirmando seus compromissos e ampliando sua contribuição para a construção de um mundo 
melhor. Tem como meta alfabetizar 10 mil pessoas e capacitar para o trabalho 6 mil jovens em 
10 bases geográficas da Empresa através do projeto “FURNAS Educando”. FURNAS vai fortalecer 
a parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) através de um grande esforço 
de capacitação, atingindo os Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente e Tutelares dos 
municípios onde está presente. Os novos empreendimentos planejados ou em andamento, 
representarão a oportunidade de crescimento, mas também de dar continuidade ao processo de se 
relacionar com as comunidades afetadas por sua implantação, fazendo do diálogo direto a garantia 
de entendimento e de transparência. 

Pretende ainda continuar aperfeiçoando a forma de gestão de seus impactos e de suas ações sociais 
e ambientais, assegurando qualidade, eficiência, eficácia e resultados cada vez mais significativos.

Os objetivos estabelecidos pela Declaração do Milênio exigem que FURNAS, outras empresas, 
governo e sociedade continuem direcionando todos os esforços para seu alcance. Em 2005 eles 
permanecerão sendo o compromisso norteador da ação social da Empresa e o Fio que nos Une à 

toda a sociedade e às próximas gerações. 



Balanço Social IBASE
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Desde seu primeiro Balanço Social, de 1998, FURNAS apresenta o Demonstrativo segundo o 
modelo IBASE, por entender que assim está fortalecendo um mecanismo importante de prestação 
de contas à sociedade, tornando sua atuação passível de ser comparada com as demais empresas 

brasileiras que também o elaboram e possibilitando ainda uma análise de sua evolução histórica.



2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre 

FPB

% sobre 

RL

Valor 

(mil)

% sobre 

FPB

% sobre 

RL

Alimentação 24.617 5,95% 0,53% 17.503 5,11% 0,37%

Encargos sociais compulsórios 125.809 30,43% 2,73% 99.645 29,07% 2,14%

Previdência privada 50.964 12,33% 1,10% 31.508 9,19% 0,68%

Saúde 52.294 12,65% 1,13% 31.485 9,19% 0,68%

Segurança e medicina no trabalho 8.659 2,09% 0,19% 1.568 0,46% 0,03%

Educação 2.206 0,53% 0,05% 1.468 0,43% 0,03%

Cultura 1.093 0,26% 0,02% ND ND ND

Capacitação e desenvolvimento profissional 12.154 2,94% 0,26% 3.857 1,13% 0,08%

Creches ou auxílio-creche 378 0,09% 0,01% 281 0,08% 0,01%

Participação nos lucros ou resultados 41.006 9,92% 0,89% 33.580 9,80% 0,72%

Outros  24.342 5,89% 0,53% 4,117 1,20% 0,09%

Total - Indicadores sociais internos 343.522 83,08% 7,44% 225.012 65,66% 4,83%

3 - Indicadores Sociais Externos     Valor 

(mil)

% sobre 

RO

% sobre 

RL

Valor 

(mil)

% sobre 

RO

% sobre 

RL

Educação 8.993 0,97% 0,19% 4.565 0,30% 0,10%

Cultura 6.799 0,74% 0,15% 3.764 0,24% 0,08%

Saúde e saneamento 12.773 1,38% 0,28% 3.093 0,20% 0,07%

Esporte 17 0,00% 0,00% ND ND ND

Combate à fome e segurança alimentar 2.658 0,29% 0,06% 10 0,00% 0,00%

Outros( incluido 2003 R$ 4.553 mil 

de doações)

2.976 0,32% 0,06% 5.549 0,36% 0,12%

Total das contribuições para a sociedade 34.216 3,70% 0,74% 16.981 1,10% 0,36%

Tributos (excluídos encargos sociais) 555.964 60,19% 12,05% 591.492 38,36% 12,69%

Total - Indicadores sociais externos 590.180 63,89% 12,79% 608.473 39,46% 13,06%

Balanço Social Anual / 2004

1 - Base de Cálculo 2004 Valor (mil reais) 2003 Valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 4.614.153 4.660.254

Resultado operacional (RO) 923.648 1.541.939

Folha de pagamento bruta (FPB) 413.466 342.703

4 - Indicadores Ambientais Valor 

(mil)

% sobre 

RO

% sobre 

RL

Valor 

(mil)

% sobre 

RO

% sobre 

RL

Investimentos relacionados com a 

produção/ operação da empresa

1.909 0,21% 0,04% 4,013 0,26% 0,09%

Investimentos em programas e/ou 

projetos externos

13.384 1,45% 0,29% 7,890 0,51% 0,17%

Total dos investimentos em meio ambiente 15.293 1,66% 0,33% 11,903 0,77% 0,26%

Quanto ao estabelecimento de “metas 

anuais” para minimizar resíduos, o con-

sumo em geral na produção/ operação 

e aumentar a eficácia na utilização de 

recursos naturais, a empresa

(x) não possui metas    

(  ) cumpre de 0 a 50% 

(  ) cumpre de 51 a 75% 

(  ) cumpre de 76 a 100%  

(x) não possui metas  

(  ) cumpre de 51 a 75%                 

(  ) cumpre de 0 a 50%  

(  ) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional

Nº de empregados(as) ao final do período 4.237 3.425

Nº de admissões durante o período 860 19

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 2.172 2.834

Nº de estagiários(as) 369 357

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.213 2.003

Nº de mulheres que trabalham na empresa 556 423

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 10 10

Nº de negros(as) que trabalham na empresa ND ND

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) ND ND

Nº de portadores(as) de deficiência ou 

necessidades especiais

88 30
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Os projetos sociais e ambientais 

desenvolvidos pela empresa foram 

definidos por:

(  ) direção (x) direção 

e gerências

(  ) todos(as) 

empre-

gados(as)

(  ) direção (x) direção 

e gerências

(  ) todos(as) 

empre-

gados(as)

Os pradrões de segurança e 

salubridade no ambiente de trabalho 

foram definidos por:

(x) direção 

e gerências

(  ) todos(as) 

emprega-

dos(as)

(  ) todos(as) 

+ Cipa

(x) direção 

e gerências

(  ) todos(as) 

emprega-

dos(as)

(  ) todos(as) 

+ Cipa

Quanto à liberdade sindical, 

ao direito de negociação coletiva 

e à representação interna dos(as) 

trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 

envolve

(  ) segue as 

normas da 

OIT

(x) incentiva 

e segue a 

OIT

(  ) não se 

envolverá

(  ) seguirá 

as normas 

da OIT

(x) incen-

tivará e 

seguirá a 

OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção (  ) direção 

e gerências

(x) todos(as) 

emprega-

dos(as)

(  ) direção (  ) direção 

e gerências

(x) todos(as) 

emprega-

dos(as)

A participação dos lucros ou 

resultados contempla:

(  ) direção (  ) direção 

e gerências

(x) todos(as) 

emprega-

dos(as)

(  ) direção (  ) direção 

e gerências

(x) todos(as) 

emprega-

dos(as)

Na seleção dos fornecedores, 

os mesmos padrões éticos e de 

responsabilidade social e ambiental 

adotados pela empresa:

(x) não são 

considera-

dos

(  ) são 

sugeridos

(  ) são 

exigidos

(  ) não 

serão con-

siderados

(x) serão 

sugeridos

(  ) serão 

exigidos

Quanto à participação de 

empregados(as) em programas de 

trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se 

envolve

(  ) apóia (x) organiza 

e incentiva

(  ) não se 

envolverá

(  ) apoiará (x) orga-

nizará e 

incentivará

Número total de reclamações e 

críticas de consumidores(as):

na empresa 

NA

no Procon       

NA

na Justiça       

NA

na em-

presa NA

no Procon       

NA

na Justiça       

NA

% de reclamações e críticas 

atendidas ou solucionadas:

na empresa 

NA

no Procon       

NA

na Justiça       

NA

na em-

presa NA

no Procon       

NA

na Justiça       

NA

ND: Não Disponível       

NA: Não Aplicável

6 - Informações relevantes quanto ao 

exercício da cidadania empresarial

2004 Metas 2005

Relação entre a maior e a menor 

remuneração na empresa

17.03 17.03

Número total de acidentes de trabalho 64 64

Valor adicionado total a distribuir 

(em mil R$):

Em 2003: 2.700.960 Em 2004: 2.112.027

Distribuição do Valor Adicionado 

(DVA):

20% governo           

17% colaboradores(as)               

9% acionistas   

33% terceiros   

21% retido

21% governo          

11% colaboradores(as)               

12% acionistas   

27 % terceiros   

29% retido
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