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mensagem do Diretor-Presidente

O ANO DE 2008 foi marcado por um avanço do mercado interno brasileiro contra a 

corrente internacional. Enquanto o mundo esteve abalado por uma grave crise financeira, 

dados oficiais mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil aumentou em relação 

a 2007 e a taxa mensal de desemprego do país atingiu seu menor índice desde 2002.

Acreditando no país, FURNAS investiu recursos e esforços em 2008 para o aumento da 

oferta de energia elétrica, com a construção de sete novas usinas em quatro regiões do 

Brasil. Aos 52 anos, a Empresa continua alinhada às diretrizes do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), ampliando sua participação no mercado e iniciando uma nova 

fase empresarial.

Como integrante do Governo Federal, a Empresa enfatiza o compromisso de promover 

o crescimento com desenvolvimento sustentável, investindo em projetos sociais e 

atividades culturais, pautados pelo respeito ao meio ambiente e às comunidades no 

entorno de suas instalações, visando resguardar o futuro das novas gerações.

Em 2008 foram desenvolvidos 203 projetos sociais, que beneficiaram mais de 160 mil 

pessoas, com a geração de novas oportunidades e promoção da inclusão social. Como 

coordenadora do Programa Luz para Todos na Região Sudeste e em Goiás, a Empresa está 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dessas áreas.

FURNAS mantém seu compromisso com os dez princípios do Pacto Global (Global 

Compact) da Organização das Nações Unidas (ONU), entre os quais: Eliminar a 

discriminação no ambiente de trabalho; Apoiar uma abordagem preventiva aos 

desafios ambientais; e Encorajar tecnologias que não agridam o meio ambiente. Assim, 

reafirmamos o objetivo de coordenar nossas ações com as diretrizes do pacto, dando 

sustentação a uma visão global de promoção do desenvolvimento sustentável e da 

cidadania, por meio do engajamento de lideranças corporativas inovadoras.



Em consonância com um dos princípios do Pacto Global (Global Compact) acima 

mencionados, cabe registrar a participação da Empresa, em 2008, na 2ª edição do 

Programa Pró-Equidade de Gênero, do Governo Federal. 

Este é também um ano em que começamos uma nova fase do Relatório 

Socioambiental. Buscamos desenvolver um projeto editorial inovador, com base na noção 

de “compartilhar”, entendendo que o esforço empreendido em investimentos múltiplos 

é resultado da visão e do trabalho de vários atores sociais e que FURNAS participa com 

entusiasmo e engajamento. Nossas causas são as causas do Brasil, aquelas que nosso 

público interno, fornecedores e sociedade no seu conjunto elegeu como prioritárias para 

o seu presente e o seu futuro.

A idéia desse relatório é vislumbrar um panorama do que temos feito em prol do 

desenvolvimento, sustentabilidade, inovação tecnológica, meio ambiente, diversidade, 

comunidade, cultura e educação e também apresentar, com base no ponto de vista de 

alguns formadores de opinião, os principais desafios em cada uma dessas áreas. Temas 

que iluminam o Brasil e que a Empresa reflete, articulando cada vez mais seus negócios 

e relacionamentos, neste e nos próximos anos que virão. 

CarlOS NaDalutti FilhO

Diretor-Presidente
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CADERNO DE ENTREVISTAS
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acl Ambiente de Contratação Livre
acr Ambiente de Contratação Regular
act Acordos Coletivos de Trabalho
aDa Agência de Desenvolvimento da Amazônia
aGe Assembléias Gerais Extraordinárias
aGo Assembléia Geral Ordinária
amH Atendimento Médico-Hospitalar
ana Agência Nacional de Águas
aneel Agência Nacional de Energia Elétrica
anP Agência Nacional do Petróleo
aPm manso Aproveitamento Múltiplo de Manso
aPP Área de Preservação Permanente

badam Banco de Dados da Amazônia
biD Banco Interamericano de Desenvolvimento

ccee Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
ceb Companhia Energética de Brasília
cebDs Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
cedim/rJ Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro
ceivap Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
cem Centrais Elétricas da Mantiqueira
cemig Companhia Energética de Minas Gerais
ceP Comissão de Ética Pública
cepel Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
cerHi-rJ Conselho Estadual de Recursos Hídricos
cFurH Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos
cGa Curso de Gestão Empresarial Avançada
cGb Curso de Gestão Empresarial Básico
cigam Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical
cmse Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico
cnD Certidão Negativa de Débito
cni Confederação Nacional das Indústrias
coelba Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
coep Comitê de Entidades no Combate à Fome e Pela Vida
conade Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
consise Conselho Superior do Sistema Eletrobrás
copel Companhia Paranaense de Energia
cPFl Companhia Paulista de Força e Luz
crF Certificado de Regularidade do FGTS

Daee/sP Departamento de Águas e Energia Elétrica no Estado de São Paulo
Deam Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher
DJsi Dow Jones Sustainability Index, da Bolsa de Nova York
Dme Departamento Municipal de Eletricidade
DVa Distribuição do Valor Adicionado

ePe Empresa de Pesquisa Energética
erP Sistema de Gestão Empresarial (sigla em inglês)
escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.

FGts Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Fia Fundo da Infância e da Adolescência
Finep/mct Financiadora de Estudos e Projetos
FnDct/ct-energ Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao Fundo Setorial de Energia

Gee Gases de Efeito Estufa

HiV Vírus da imunodeficiência humana

ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
ibase Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
ibDD Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Lista de Siglas e Acrônimos



ibGe Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ibGen Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios 
icts Instituições de Ciência e Tecnologia
ideb Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
iDG Índice de Desenvolvimento Relativo ao Gênero
iDH Índice de Desenvolvimento Humano
ieG Índice de Equidade de Gênero
igam Instituto Mineiro de Gestão das Águas
iHa International Hydropower Association
inea/rJ Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro
ines Instituto Nacional de Educação dos Surdos
inpi Instituto Nacional da Propriedade Industrial
intesa Integração Transmissora de Energia S.A. 
iPcc Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 
ise Índice de Sustentabilidade Empresarial
isP Investimento Social Privado

li Licença de Instalação
lo Licença de Operação
lP Licença Prévia
lt Linha de Transmissão

mab Movimentos dos Atingidos por Barragens
mct Ministério da Ciência e Tecnologia
mesa Madeira Energia S.A.
mme Ministério de Minas e Energia

ocDe Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
oea Organização dos Estados Americanos
oit Organização Internacional do Trabalho
onu Organização das Nações Unidas

Pac Programa de Aceleração do Crescimento
Pae Programa de Ações Estratégicas, do Sistema Eletrobrás
Paism Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher
Para Plano de Atendimento a Emergências e Remoção de Acidentados
Pba Projeto Básico Ambiental
Pcb Bifenilas Policloradas
Pccr Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração
PcHs Pequenas Centrais Hidrelétricas
Pib Produto Interno Bruto
Pine Programa de Integração de Novos Empregados
Plamer Plano de Atendimento às Emergências que contém o Plano Ambiental de Emergências
PnaD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PnuD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PraD Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
Prc Programa de Revitalização e Capacitação 
Prime Programa Primeira Empresa Inovadora
Prodeem Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios 

rbc Rede Brasileira de Calibração
rble Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio

sala Sistema de Acompanhamento de Licenciamento Ambiental
serla Superintendência Estadual de Rios e Lagoas
sGa Sistema de Gestão Ambiental
sine Sistema Nacional de Empregos
sol Sistema de Supervisão e Controle
sPe Sociedade de Propósito Específico
sPm Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
sra/mDa Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário
sudam Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

uHe Usina Hidrelétrica
unesco Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
unFccc Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima
unifem Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher
ute Usina Termelétrica



comPartilHar  
uma Visão De País

capítulo 1
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brasil iluminado

O ILUMINISMO INSPIROU os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade 

na França do século XVIII que, por sua vez, inspiraram a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) há seis décadas. À luz do mundo 

contemporâneo, tratados, diretrizes e instrumentos internacionais – como a Declaração 

da Diversidade Cultural da UNESCO e os Oito Objetivos do Milênio da ONU – reafirmam 

responsabilidades e obrigações de cidadãos e instituições públicas e privadas no mundo 

inteiro para a promoção e o cumprimento de direitos. E, no Brasil, não seria diferente.

Em mais de 8,5 milhões de km2 de extensão, o Brasil abriga 190 milhões de habitantes, seis 

climas diferentes, quatro fusos horários, múltiplas misturas raciais e uma infinita criatividade. 

Um povo rico em diversidade e energia para reinventar a si próprio e a comunidade em que 

vive. Governos, empresas e organizações também se unem à população para promover o 

crescimento com desenvolvimento humano, atentos a reduzir desigualdades econômicas e 

sociais neste século XXI, e iluminar o caminho para um país mais inclusivo e solidário.

Os Objetivos do Milênio foram firmados em 2000 pelo Brasil e por outros 190 Estados-Membros 

da ONU para serem cumpridos até 2015 – por mim, por você, por nossas comunidades, cidades, 

estados e, até, pela nossa Empresa. Passaram a ser compromissos de cada um de nós: Erradicar 

a extrema pobreza e a fome; Atingir o ensino básico universal; Promover a igualdade entre os 

sexos e a autonomia das mulheres; Reduzir a mortalidade infantil; Melhorar a saúde materna; 

Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; Garantir a sustentabilidade ambiental; e 

Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento.

Investimentos em infraestrutura no país 

contradizem crise mundial e iluminam  

o caminho para um futuro sustentável

10



Estes são apenas oito dos motivos pelos quais FURNAS ilumina a construção de uma 

rede de desenvolvimento cultural e socioeconômico por meio de parcerias em cada uma 

das localidades em que atua. Crença na sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, 

aposta na diversidade e compartilhamento do valor da comunidade, de potenciais humanos 

e de conhecimentos estão entre as várias iniciativas que a Empresa apóia, refletidas em 

seus negócios e relacionamentos. E que só fazem o nosso país reduzir as desigualdades 

socioeconômicas, melhorar a infraestrutura e brilhar ainda mais.

Foco na infraestrutura, expansão do mercado interno

De janeiro a setembro de 2008, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro aumentou 6,4% em 

relação ao mesmo período do ano anterior e a formação bruta de capital fixo teve elevação 

de 19,7% no terceiro trimestre de 2008, comparado ao mesmo trimestre de 2007 – sendo a 

maior taxa desde 1995 para o período.1

Do R$ 1,14 trilhão previsto pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para 

o setor entre 2007 e 2010, R$ 759 bilhões vão para o eixo de energia brasileiro, enquanto 

R$ 132,2 bilhões vão para a área de logística e R$ 257 bilhões para a social e urbana.2 O 

maciço investimento público em infraestrutura tem sido fundamental para superar a retração 

econômica subsequente à crise financeira que assolou o planeta em 2008. Uma consequência 

imediata tem sido a expansão do mercado interno, que se reflete no aumento de salários, de 

créditos para pessoas físicas e de empregos.

Tanto que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

dezembro de 2008, atingimos a menor taxa mensal de desemprego desde março de 2002: 

6,8%, contra 7,4% registrada em dezembro de 2007. Já o crédito bancário ultrapassou a marca 

de 40% do PIB em 2008, estimulando o consumo e o investimento em bens de capital.  

E o rendimento médio real habitual dos ocupados aumentou 3,6% em dezembro de 2008, 

em relação ao mesmo período de 2007. Outro dado positivo foi o crescimento da força de 

trabalho, atingindo 49,2% do total de empregados em dezembro de 2008, o que diminui  

o déficit da Previdência Social para 1,2% do PIB – uma queda de 0,5% comparada a 2007.3

Sendo uma empresa estatal, FURNAS está fortemente ligada ao Governo Federal brasileiro. 

Ambos compartilham o sonho de um país mais justo, com menos diferenças entre as regiões 

e as pessoas. O vínculo da Empresa com o desenvolvimento do país é o que veremos ao longo 

deste Relatório Socioambiental. Programas, ações e iniciativas que estimulam seu público 

interno e comunidade, dando luz ao futuro sustentável do Brasil.
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Pac: inclusão social e DesenVolVimento

Novo modelo de planejamento, gestão e realização do investimento público, o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) do Governo Federal articula projetos de infraestrutura públicos e privados e medidas 
institucionais, a fim de estimular o ritmo de crescimento da economia. Cabe ao PAC estabelecer quais 
são as prioridades e metas do país, além de monitorar empreendimentos e prestar contas três vezes ao 
ano. Criado em 2007, o programa visa estimular o crédito e o financiamento, aperfeiçoar a gestão pública, 
modernizar a infraestrutura, melhorar o ambiente de negócios e elevar a qualidade de vida da população. 
Outra vantagem do PAC para o crescimento do país no último biênio tem sido a geração de empregos que 
garantem renda e consumo para milhares de trabalhadores e suas famílias. Suas ações e obras servem 
como instrumento estratégico de inclusão social e de promoção do desenvolvimento.

Furnas e o Pac

No que tange à participação do setor elétrico no PAC, lançado em 2007 pelo Governo Federal, FURNAS é 
forte indutora na implantação de empreendimentos de geração e transmissão, considerados de fundamental 
importância para garantir o aumento da oferta de energia elétrica no país. Ao final de 2008, com quase  
52 anos de atividades, a Empresa procurou alcançar as metas e diretrizes do PAC, ampliando sua 
participação no mercado e iniciando uma nova fase empresarial.

Simplício/Anta (333,7 MW) e Batalha (52,5 MW), empreendimentos de propriedade exclusiva da Empresa; 
e Retiro Baixo (82 MW), Baguari (140 MW), Serra do Facão (210 MW), Foz do Chapecó (855 MW) e Santo 
Antônio (3.150 MW), em parceria com a iniciativa privada, sob a forma de Sociedade de Propósito Específico; 
são as sete usinas em construção que visam garantir o aumento da oferta de energia elétrica às regiões 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Norte.

luz para 1 milhão até 2010

Em dezembro de 2008, o pac monitorava 221 ações de 

infraestrutura social e urbana, sete a mais que em setembro do 

mesmo ano, tendo entre os seus programas sociais de maior 

alcance o luz para todos. São 1,87 milhão de ligações de energia 

elétrica, o equivalente a 93,5% da meta traçada para o período 

2004-2008. o programa foi ampliado e agora tem como meta 

realizar mais um milhão de ligações até 2010.

12



Por um país mais justo

A atuação de FURNAS se faz marcante nos principais programas do âmbito federal, como 

o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Programa Luz para Todos – do qual 

a empresa é a coordenadora na Região Sudeste e em Goiás. O Programa Luz para Todos 

contribui para o desenvolvimento econômico e social dessas áreas. Exemplo disso é a 

implantação de telecentros em localidades rurais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo.

Lançado em 2004, o Programa Luz para Todos é coordenado pelo Ministério de Minas e 

Energia (MME) e executado pela Eletrobrás, por meio de suas controladas, em parceria com 

os governos estaduais, as concessionárias de energia e as cooperativas de eletrificação rural. 

FURNAS faz a energia chegar a localidades isoladas no meio rural, com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). São populações que, por não disporem desse serviço, não 

usufruíam o conforto e a segurança oferecidos pelo progresso tecnológico. Até dezembro de 

2008, FURNAS levou energia a 373 mil famílias e beneficiou mais de 1,8 milhão de pessoas 

nas regiões onde atua. Para ajudar as comunidades atendidas a potencializar os recursos da 

eletricidade, FURNAS colabora com ações integradas ao Luz para Todos.

Acesso digital

O Projeto FURNAS Digital foi criado para implantar telecentros comunitários e permitir às 

populações acesso a informações, bens e serviços por meio da Internet. Já foram implantados 

16 telecentros comunitários.

Cada unidade é equipada com dez computadores, uma impressora, acesso à Internet 

e outros recursos de tecnologia da informação. A Empresa doa equipamentos que não 

estão mais em uso, depois de recuperá-los e adaptá-los às novas funções, além de ceder a 

infraestrutura física e o mobiliário necessários.

Para garantir a sustentabilidade da iniciativa, FURNAS estimula a criação de grupos 

gestores locais. O projeto já treinou 171 alunos de diversas comunidades rurais em gestão 

de telecentros, manutenção de computadores, sistema operacional Linux e Internet. Esses 

mesmos conteúdos foram também ministrados a 47 agentes do Programa Luz Para Todos. Em 

2008, foram beneficiadas mais de 17 mil pessoas.
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telecentros inauGuraDos (2007-2008)

comunidades nº de 
monitores

nº de  
alunos

nº de 
famílias

nº de 
beneficiados

Data de 
inauguração

Celso Daniel (Macaé - MG) 20 21 232 928 01.08.2007

Cruzes (Areado - MG) 4 10 480 1.920 20.12.2007

S. Gonçalo (Botelhos - MG) 5 10 465 1.860 18.08.2007

Varginha - MG 8 14 150 597 17.08.2007

Quilombo Fazenda (Ubatuba - SP) 10 13 34 136 10.10.2007

Arapongal (Registro - SP) 10 11 1.000 4.000 12.11.2007

Petúnia (Nova Rezende - MG) 3 8 680 2.589 25.01.2008

Papucaia (Cachoeiras de Macacu - RJ) 3 4 1.000 4.000 15.02.2008

S. Gabriel da Palha - ES 11 30 700 3.500 22.05.2008

Macaúbas (Muzambinho - MG) 6 10 300 1.200 29.02.2008

Piabetá (Magé - RJ) 5 6 500 1.000 30.05.2008

Pains - MG 6 11 250 1.000 21.06.2008

Guaratinguetá - SP 4 16 35 140 14.08.2008

Boa Esperança - ES 2 6 400 2.000 13.09.2008

Restinga - SP 2 6 254 1.000 18.09.2008

Porciúncula - RJ 1 1 300 1.200 13.11.2008

total 100 177 6.780 27.070

Incentivando a leitura

Criado em 2003, pela Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (SRA/MDA) para incentivar a leitura na área rural, o Programa Arca das Letras instala 

bibliotecas com cerca de 200 livros, muitas vezes nos telecentros comunitários ou na sede 

de uma associação rural. As comunidades escolhem os assuntos que formarão os acervos, o 

local onde a biblioteca será instalada e indicam os moradores que serão capacitados como 

agentes de leitura. Os acervos contêm obras de literatura infantil, para jovens e adultos, 

de saúde, agricultura e meio ambiente, além de livros didáticos para pesquisa escolar.  

A biblioteca é organizada em uma arca de madeira, fabricada em marcenarias de penitenciárias 

por trabalhadores sentenciados que recebem bolsas de trabalho e reduzem suas penas.

total De arcas imPlantaDas (2007 e 2008)

estados nº de arcas 2007 2008

Minas Gerais 229 212 17

Espírito Santo 103 103 -

São Paulo 135 - 135

Rio de Janeiro 58 - 58

Goiás 100 100 -

total 625 415 210
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Fontes energéticas renováveis e livres de poluição

Desde 2004, FURNAS coordena o Programa de Revitalização e Capacitação (PRC) nos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Goiás. O PRC é uma das 

iniciativas do Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios (Prodeem), 

do Ministério de Minas e Energia (MME).

O Prodeem tem por objetivo atender às populações desassistidas de rede elétrica 

convencional, utilizando-se de fontes energéticas renováveis e livres de poluição. Os sistemas 

energéticos utilizados pelo Programa incluem, sobretudo, painéis fotovoltaicos que, expostos 

à luz solar, produzem eletricidade em corrente contínua, podendo ser usada diretamente ou 

armazenada em baterias para uso posterior.

Até dezembro de 2008, 98% dos sistemas sob responsabilidade de FURNAS haviam sido 

executados e mantidos, seguindo cronograma original. Em 2008, foram também realizados 

323 diagnósticos de sistemas fotovoltaicos, sendo 288 em Minas Gerais, 33 em Goiás e dois no 

Espírito Santo, de acordo com termo aditivo ao convênio anterior, celebrado com o MME.
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Desenvolvimento para todos

MAIS DE 1,3 BILHÃO DE PESSOAS vivem abaixo da linha de pobreza nos países em 

desenvolvimento, o equivalente a 25% de sua população. É o que aponta o Relatório de 

Monitoramento Global 2009, produzido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial. Só durante o ano de 2008, devido às crises dos alimentos e dos combustíveis neste 

período, cerca de 100 milhões de pessoas passaram a integrar esta estatística. E a estimativa 

destas duas entidades internacionais é que a atual crise econômica leve entre 55 a 90 milhões 

de pessoas a viver com menos de US$ 1,25 por dia.4

Apenas no Brasil, 21,5% da população vive abaixo da linha de pobreza, segundo o 

Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 do Programa das Nações Unidas para  

o Desenvolvimento (PNUD).5 Com cerca de 190 milhões de habitantes, ocupamos o 70º lugar 

entre os 177 países e territórios que integram este último relatório do PNUD em 2008. Ainda 

assim, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do nosso país só tem crescido nas últimas 

três décadas: 0,649 (em 1975); 0,685 (1980); 0,700 (1985); 0,723 (1990); 0,753 (1995); 0,789 (2000) 

e 0,800 (em 2005).6

Neste mesmo relatório, quando se mede o índice de pobreza humana, o Brasil aparece 

em 23º lugar no ranking, com índice 9,7%.7 Entre os países e territórios de desenvolvimento 

elevado, grupo do qual faz parte, o Brasil é o penúltimo colocado neste quesito – perdendo 

apenas para Maurícia, com 11,4%.8 Sabe-se que a desigualdade de renda é o principal fator 

da pobreza no Brasil. No entanto, de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais 2008 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período de 1997 a 2007, a comparação 

da relação entre os rendimentos dos 40% mais pobres e os dos 10% mais ricos mostrou uma 

pequena redução, de 22,1% para 17,2%.9

A prática de corresponsabilidade 

colabora para o crescimento 

sustentável dos negócios e do país
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a importância da corresponsabilidade

Alguns especialistas acreditam que o compromisso de corresponsabilidade no enfrentamento 

da desigualdade e da exclusão social pode oferecer vantagem competitiva às empresas 

socialmente responsáveis. O que rearticularia a entrada de capital, criando uma demanda 

por um segmento empresarial que se empenha por um desenvolvimento socioeconômico que 

seja sustentável. Sinal de que o setor privado pode e deve colaborar no combate às causas da 

desigualdade social no Brasil.

Alinhadas ao conceito de Investimento Social Privado (ISP), as corporações brasileiras têm 

destinado uma porcentagem do seu faturamento bruto para iniciativas de terceiros, investindo 

em comunidades para o desenvolvimento local – seja em serviços de infraestrutura, provisão 

de serviços sociais e/ou geração de trabalho e renda. Uma das formas de as empresas 

socialmente responsáveis atuarem no combate às causas da desigualdade de renda é investir 

na articulação de informações socioeconômicas, sobretudo na avaliação de políticas públicas 

– desde o diagnóstico até o monitoramento.

Alguns documentos de referência internacionais e nacionais têm como prioridade tornar a 

educação e a saúde uma das bases de desenvolvimento e aprimorar tecnologias estratégicas 

de orientação socioambiental. Para isso, alianças em prol do desenvolvimento local 

sustentável devem adotar como diretrizes: a inovação da gestão com base em um sistema de 

relacionamentos horizontal e participativo, que torne viável a sustentação do ISP em longo 

prazo; o desenvolvimento de categorias, escala de tempo nas prioridades de abordagem, 

modelos de gestão de alianças e identificação de parceiros; e a configuração de um ciclo 

virtuoso para o ISP, que garanta a atração de novos sócios, a transparência no gerenciamento 

financeiro dos investimentos e a legitimidade do ISP como ótima forma de intervenção social.

Ao mobilizar a sociedade para o objetivo comum de promover reais condições de 

desenvolvimento local sustentável, formando alianças de diversos contextos socioeconômicos 

e ambientais brasileiros, é possível incrementar realidades regionais. Uma iniciativa de ISP, 

capaz de gerar modelos eficazes à transformação social, deve promover este desenvolvimento 

localizado como causa social. E FURNAS incorpora o conceito de Responsabilidade Social 

às suas políticas, decisões, processos e ações. A Empresa entende que seu Relatório 

Socioambiental deva refletir isso, como resposta aos desafios e às expectativas que a 

sociedade nela deposita.

bases

Para entender melhor as dinâmicas da Responsabilidade Social Empresarial, vale conhecer os principais 
documentos internacionais que inspiraram o conceito:

Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU);\\

Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os Princípios e Direitos Fundamentais \\
do Trabalho;

Declaração Tripartite sobre Empresas Multinacionais da OIT;\\

Diretrizes para Empresas Multinacionais da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico \\
(OCDE); e

Declaração do Rio e Agenda-21, da ONU, que tratam do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e \\
da erradicação da pobreza.
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21O Relatório Socioambiental

Em 1998, FURNAS foi uma das primeiras empresas brasileiras a publicar seu Balanço Social, 

seguindo o modelo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

(Ibase). Aos poucos, foi ampliando seu escopo, principalmente por meio do diálogo com seus 

stakeholders, para o qual o Relatório Socioambiental é peça das mais importantes.

Dez anos depois, FURNAS apresentou pela primeira vez o Relatório Anual de Responsabilidade 

Socioambiental da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), reafirmando sua trajetória 

de busca permanente de diálogo com seus públicos de interesse e o fortalecimento da 

transparência em seu relacionamento com a sociedade. 

Além do Relatório Socioambiental, a Empresa levanta e disponibiliza informações sobre 

suas operações, respondendo uma série de questionários e indicadores. Entre eles, podemos 

citar: Guia Exame de Sustentabilidade, Indicadores Ethos de Responsabilidade Social, Índice 

de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – Bovespa e Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 

da Bolsa de Nova York. Apesar de suas ações não serem negociadas em bolsas de valores, 

FURNAS responde a estes dois últimos indicadores por ser uma das empresas controladas 

pela Eletrobrás, que tem ações listadas tanto na Bovespa quanto na Bolsa de Nova York.

Relacionamento com diálogo

As principais partes interessadas com as quais FURNAS se relaciona são:

clientes\\

Os clientes de FURNAS são distribuidoras, geradoras, transmissoras, consumidores 

livres e comercializadores de energia elétrica.

Os contratos bilaterais de transmissão totalizam mais de 40 clientes, destacando-se 

Alcoa, Ampla, CEB, CEM, CPFL, DME, Eletronuclear, Escelsa, Grupo Plena, Grupo Terna, 

Intesa, Light, TermoMacaé e TermoRio.

No Ambiente de Contratação Livre (ACL), FURNAS negocia a venda de energia para 

consumidores livres e comercializadores. Os maiores clientes de FURNAS no ACL são 

Enertrade, Sadia, Canexus (Nexen), Rede Comercializadora e Klabin.

A venda de energia para todos os Distribuidores do Sistema Interligado Nacional 

ocorre no Ambiente de Contratação Regular (ACR). Os maiores clientes de FURNAS no 

ACR são Eletropaulo, Cemig, Copel, Coelba e Light.

O relacionamento com os clientes é direto e exige muita proximidade e interação 

constante. Dada a natureza do produto que comercializa, FURNAS reconhece sua 

corresponsabilidade pelo fornecimento de energia ao consumidor final.
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Fornecedores\\

Todo o processo de aquisição em FURNAS é norteado pela Lei nº 8.666/93, desde a 

fase de seleção e habilitação de fornecedores até a gestão dos instrumentos contratuais 

gerados. Cláusulas contratuais específicas sobre o respeito à legislação vigente quanto à 

engenharia de segurança industrial, proteção ao meio ambiente e condições de trabalho 

constam sempre dos editais de licitação. Exige-se que os fornecedores apresentem 

declaração de que não empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, nem menores de 16 anos – exceto aqueles maiores de 14 anos contratados 

como aprendizes.

Os fornecedores são fiscalizados quanto ao cumprimento das legislações trabalhista 

e previdenciária, tendo de demonstrar situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei, apresentando as provas de regularidade, relativas à seguridade 

social (CND) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CRF), nos atos da 

habilitação, licitação, na adjudicação do contrato e nas liberações de pagamentos das 

cobranças de faturamento.

Nas suas unidades regionais, FURNAS dá especial atenção para assegurar aos 

fornecedores locais as condições para competir pelos contratos, sempre cumprindo as 

determinações da legislação. Em 2008, foi realizado o 1º Encontro de FURNAS com seus 

fornecedores, no Escritório Central, no Rio de Janeiro. O evento contou também com 

a participação de representantes de diversas empresas do setor elétrico, com público 

total de cerca de 100 pessoas. Durante o encontro, foram expostas as questões mais 

importantes que afetam as compras e contratações realizadas pela Empresa.

Além de esclarecer dúvidas sobre os diversos aspectos do processo de aquisição, 

enfatizou-se a importância do envolvimento e compartilhamento dos fornecedores com 

as questões relacionadas à Responsabilidade Social. O objetivo de FURNAS é estimular as 

iniciativas sustentáveis, dos pontos de vista econômico, ambiental e social, dentro de sua 

cadeia de valor, na qual os fornecedores desempenham um papel crucial ao assumirem 

uma atitude de corresponsabilidade.

empregados, colaboradores, estagiários e parceiros\\

FURNAS reconhece a representatividade de associações e entidades de classe, 

considerando-as parceiras no trato de questões de natureza coletiva. O Portal RH é a forma 

de comunicação mais utilizada entre os empregados e a área de recursos humanos.

órgãos e programas públicos\\

FURNAS, como empresa controlada pela Eletrobrás, que se vincula ao Ministério de 

Minas e Energia (MME), participa do Conselho Superior do Sistema Eletrobrás (Consise), 

que reúne os presidentes de todas as empresas do grupo para formular e implantar 

estratégias corporativas de interesse comum.



F
U

R
N

A
S
  

 r
e
la

tó
r

io
 s

o
c
io

a
m

b
ie

n
ta

l 
20

0
8

23comunidades \\

FURNAS investe na geração de alternativas de desenvolvimento social para melhorar 

as condições de vida e incentivar o desenvolvimento sustentável das comunidades 

próximas aos seus empreendimentos. Todas as atividades implementadas são norteadas 

para oferecer meios para geração de renda e emancipação das populações.

organizações sociais\\

Dentro do amplo espectro de setores das comunidades com os quais FURNAS interage, 

um deles merece especial destaque, não apenas por sua relevância, mas também pelo 

inovador trabalho que FURNAS vem realizando. Trata-se da população afetada pelos 

empreendimentos da Empresa. Além do cuidado nos casos de novos empreendimentos, 

a FURNAS está equacionando as questões relativas àqueles já em operação e que 

apresentavam pendências.

acionistas e investidores\\

FURNAS é uma Empresa estatal, de capital fechado e, portanto, não possui suas 

ações negociadas em bolsas de valores. É subsidiária da Eletrobrás, que detém 99,82% 

de suas ações ordinárias e 98,56% das ações preferenciais (base: dezembro de 2008). 

Há inexpressiva participação dos demais acionistas no capital social de FURNAS. 

No entanto, a Eletrobrás negocia suas ações em bolsas de valores e dispõe de um 

departamento de relação com os investidores.

Além dos casos previstos em lei, os acionistas reúnem-se, extraordinariamente, 

sempre que o Conselho de Administração achar conveniente e, em especial, para alienar 

ações do capital social; proceder abertura de capital; aumentar o capital social; emitir 

debêntures, títulos ou valores mobiliários; promover cisão, fusão ou incorporação 

societária; e permutar ações ou valores mobiliários.

Em 2008, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) ocorreu em 25 de abril. Realizaram-

se cinco Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE), para deliberar sobre transferência 

de participação societária, eleição de membros do Conselho de Administração e 

remuneração de dirigentes e conselheiros, entre outras competências. Não é previsto 

o acordo de acionistas nos manuais internos de FURNAS, nem a garantia de direitos 

de tag along.
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novos paradigmas

O PLANETA TEM SOFRIDO com a exploração de seus recursos naturais nos últimos cem anos, 

com as crescentes degradação do solo e poluição atmosférica. Fontes tradicionais de energia 

dão sinais de esgotamento ou se revelam como ameaças ecológicas, como petróleo, carvão e 

energia nuclear. Com o aumento da preocupação com o meio ambiente, fontes alternativas  

de energia ganham cada vez mais força por sua característica renovável, que as tornam 

perenes e protegem a natureza.

Não há dúvidas de que a energia seja a motriz da sustentabilidade no século XXI. Daí, 

nos últimos anos, o Brasil estar sinalizando internacionalmente sua intenção de diversificar 

as fontes de geração de energia e investir no uso de energias renováveis – como a hídrica, 

a eólica, a solar e a biomassa. O uso de tais fontes reduziria o risco de um novo déficit 

hidrológico, levando a uma crise do setor energético, como aconteceu no verão de 2001. Sete 

anos depois do racionamento nos lares brasileiros, a energia recupera o fôlego e mostra 

competitividade nos setores de comércio e indústria.

Valores humanos, organizações sustentáveis

Em qualquer área de atuação, desde o período de concepção, as empresas são pautadas 

por um conjunto de valores pessoais de seus fundadores, dando origem a uma cultura 

organizacional. Este princípio será seguido por seus funcionários e estará em constante 

adaptação às mudanças da sociedade e do mercado onde atua, a fim de conseguir manter a 

competitividade. Trata-se de valores que podem estar baseados, ou não, em valores humanos. 

Caso não estejam, a empresa e seus funcionários tendem a diminuir seu desempenho e a não 

ter seu potencial otimizado.

Modelo energético brasileiro se alinha 

aos valores humanos e sustentáveis  

de empresas no século XXI
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Em geral, os valores humanos, no âmbito empresarial, se expressam por meio de práticas de 

fomentos individuais, estimulando o conhecimento e a formação dos funcionários, e da equipe 

como um todo, elevando, assim, seus resultados; de inclusão do adversário, aumentando o 

conhecimento sobre suas próprias ações e do meio em que atua; e de reciprocidade, reverberando 

mudanças na sociedade, na empresa e nos funcionários entre si. O comprometimento de 

funcionários e diretores de uma empresa para colocar em prática os valores humanos tende 

a provocar um aumento do desempenho da empresa, gerando um feedback de autonomia e 

realização para cada membro de sua equipe – cada vez mais estratégica, inovadora e criativa.

Determinante para o sucesso das empresas hoje em dia, a sustentabilidade corporativa 

estimula valores como ética, responsabilidade social empresarial, cidadania e transparência, 

fazendo com que todos os envolvidos estejam alinhados aos princípios de sua cultura 

organizacional. Trata-se de uma plena integração de sua equipe para entender, incorporar e 

agir de modo sustentável. Em contrapartida, surgem resultados socioambientais, financeiros 

e econômicos – o que torna o conceito uma espécie de ativo para a organização, sendo 

valorizado por seus clientes, funcionários e acionistas.

Daí ser cada vez mais necessário que as empresas cumpram exigências legais, usem 

recursos ambientais de maneira renovável e responsável e mantenham auditoria transparente 

de seus lucros, cumprindo uma agenda de governança ética de seus negócios. Seu entorno 

e sua cadeia de produção devem prosperar para que a empresa tenha sucesso, tornando-a 

co-responsável com seus stakeholders diretos e indiretos: governos, organizações civis, 

comunidades onde atua, parceiros da sua cadeia de produção e consumidores de seus serviços 

e produtos. Com isso, um novo conjunto de atores passa a ser incorporado à gestão dos 

seus negócios. Afinal, não há empresa bem-sucedida hoje que não considere o crescimento 

sustentável do seu bairro, cidade, estado e país.

moDelo enerGético sustentáVel

Em maio 1998, foi editada a Lei nº 9.648, redesenhando os papéis de empresas que comercializam, 
distribuem, transmitem e geram energia elétrica, tornando o mercado competitivo. Cinco anos depois, o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu as bases de um novo modelo para o setor elétrico brasileiro, 
por meio das leis nº 10.847 e nº 10.848, de março de 2004; e o Decreto nº 5.163, de julho de 2004.

Também em 2004, o Governo Lula criou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 
estabelecendo que a energia das geradoras e das distribuidoras fosse negociada em pregão por meio de um 
pool, a fim de garantir a modicidade tarifária. A partir daí, o Ministério de Minas e Energia (MME) também 
definiu que consumidores com mais de 3 megawatts (MW) de demanda e conectados acima de 69 quilovolts 
(kV) de tensão poderiam passar a escolher de quem adquirir energia – o que se convencionou chamar  
de “clientes livres”. E passou a ser permitido o fechamento de contratos bilaterais para os compradores de 
energias alternativas, como a solar, a eólica e as geradas por pequenas centrais elétricas e biomassa.

instituições reGulaDoras Do setor

A criação do novo modelo do setor elétrico brasileiro, em 2004, estabeleceu novas instituições visando 
o complemento do marco regulatório. São elas: Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).10
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29Rumo ao crescimento e desenvolvimento

FURNAS é responsável pelo fornecimento de energia em uma região onde estão situados 

51% dos domicílios brasileiros e que responde por 65% do PIB brasileiro. De toda a energia 

consumida no Brasil, mais de 40% passa pelo Sistema FURNAS, fazendo com que o 

crescimento do país esteja quase que necessariamente atrelado ao desenvolvimento da 

Empresa. Por isso, mesmo em tempos de crise, é preciso investir para crescer.

Crescer com a expansão de projetos que já existem e também com aqueles que ainda vão 

entrar em operação, seja dentro do país ou fora dele, já que, no mundo de hoje, as fronteiras 

cada vez menos são sinônimo de limites. Em 2008, a expansão dos negócios de FURNAS 

se deu em projetos de geração e transmissão. A Empresa está à frente de sete projetos de 

geração, que constam do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 2007 

pelo Governo Federal, e que são considerados de fundamental importância para garantir o 

aumento da oferta de energia elétrica no país.

A partir da aprovação da Lei nº 11.651, de 7 de abril de 2008, a Eletrobrás pode associar-se 

em consórcios ou ter participação em sociedades que se destinem à produção ou transmissão 

de energia elétrica no exterior, em articulação com suas controladas. Sendo assim, associou-

se a FURNAS e a outro parceiro privado na constituição de uma nova Sociedade de Propósito 

Específico (SPE), a Inambari Geração de Energia. Entre a trajetória de sucesso, Equador, 

Angola, China e Honduras figuram como países onde o know-how de FURNAS ultrapassou 

fronteiras, possibilitando geração de energia.

Destaque também para a construção da Usina Hidrelétrica de Capanda, em Angola. Projeto 

bem-sucedido que possibilitou a FURNAS a assinatura de um contrato com a Namíbia para 

prestação de serviços de consultoria para a realização de estudos de viabilidade da Hidrelétrica 

Baynes, na fronteira destes dois países.

No quesito transmissão, FURNAS tem propriedade exclusiva de três empreendimentos também 

integrantes do PAC. Compõem também o elenco de obras de expansão da transmissão outros 

quatro empreendimentos, executados sob a forma de SPE, em parceria com outros agentes. Em 

adição aos empreendimentos constantes do PAC, FURNAS foi autorizada pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel) a realizar reforços em suas instalações, com acréscimo de receita.

simulaDor De treinamento

Em 2008, foi desenvolvido o Simulador de Treinamento para Operadores de Centros de Operação para 
criação de cenários, com base em dados históricos de valores analógicos e digitais do sistema elétrico, 
processados pelo Sistema de Supervisão e Controle (SOL) de forma instantânea. Este sistema também 
tem a capacidade de configurar a rede elétrica e executar programa de fluxo de potência, considerando 
as alterações topológicas inseridas, manualmente, pelo instrutor. O instrutor simula as manobras em 
equipamentos, enquanto as grandezas analógicas são recalculadas automaticamente. Os resultados 
são apresentados no ambiente do sistema SOL de forma idêntica aos dados em tempo real, simulando, 
exatamente, o que ocorre na sala de controle.

Já estava em funcionamento o Simulador de Sistemas Elétricos em tempo real, instalado no Escritório 
Central, e que permite a melhoria contínua do desempenho dos sistemas de regulação, controle e proteção 
de usinas, linhas e demais equipamentos. A ferramenta em questão é referência internacional e vem 
atendendo a demandas de empresas nacionais e internacionais de energia elétrica. Na mesma linha de 
atendimento às necessidades de melhoria contínua, foi realizada a atualização dos diversos equipamentos 
que compõem o Sistema de Supervisão e Controle dos Centros de Operação.
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missão, Visão e Valores

A missão de FURNAS é atuar com excelência empresarial e responsabilidade socioambiental no setor de 
energia elétrica, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. A visão 2018 da Empresa é ser o maior 
e mais bem-sucedido agente brasileiro no setor de energia elétrica. Entre os seus valores, estão:

Trabalho em rede: trabalhar com pluralidade e cooperação;\\

Empreendedorismo: atuar proativamente para superar os desafios do ambiente;\\

Valorização das pessoas: reconhecer que nossas pessoas são um de nossos mais valiosos ativos;\\

Transparência: possuir interação permanente com a sociedade para atendimento de suas necessidades e \\
divulgação dos resultados empresariais;

Sustentabilidade: atuar com responsabilidade econômica, social e ambiental;\\

Adaptabilidade: desenvolver capacidade para as mudanças do nosso ambiente de negócio; e\\

Foco em resultados: levar em conta em todas as ações o impacto que será causado na empresa.\\

Perfil da Empresa

PerFil corPoratiVo

nome FURNAS – Centrais Elétricas S.A.

criação 28 de fevereiro de 1957, pelo Decreto nº 41.066.

administração Empresa da administração indireta do Governo Federal, vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia (MME) e controlada pela Eletrobrás.

atuação Áreas de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica.

instalações Onze usinas hidrelétricas, duas termelétricas, 19.277,5 km de linhas de transmissão e 
46 subestações, localizadas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

inDicaDores De DesemPenHo oPeracional e De ProDutiViDaDe

Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas e perdas) 2008 2007 2006

Número de consumidores atendidos – Livres 16 N/A N/A

Número de empregados próprios 4.724 4.534 4.525

Número de empregados terceirizados 1.723 1.857 1.923

Energia gerada (GWh) 35.362 37.988 39.255

Energia comprada (GWh) 16.356 15.712 17.093

Perdas elétricas – Total (%) sobre o requisito de energia 3,00% 3,05% 3,04%

Energia vendida (GWh) 55.064 55.742 56.322

Industrial 2.236 1.806 1.768

Subestações (em unidades) 46 46 46

Capacidade instalada (MVA)* 101.651 101.651 101.107

Linhas de transmissão (em km)

Propriedade integral 19.278 19.278 19.277

Propriedade compartilhada 205 205 231

Venda de energia por capacidade instalada (GWh/MVA*nº horas/ano) 0,54 0,55 0,56

Energia vendida por empregado (GWh)** 8,54 8,72 8,73

Valor adicionado/GWh vendido 49,08 42,03 37,48

*  Inclui usinas de propriedade compartilhada.
** Inclui empregados efetivos e contratados.
N/A - Não se aplica.
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31Geração e Distribuição do Valor Adicionado 

A Distribuição do Valor Adicionado (DVA) é um importante indicativo da contribuição de 

uma empresa para a economia na qual está inserida. Por meio da distribuição da riqueza 

gerada, ela demonstra seu desempenho social e contribui para que outros agentes econômicos 

compartilhem das oportunidades por ela geradas.

indicadores econômico-financeiros – Detalhamento da DVa

Geração De riqueza

2008 2007

r$ mil % ∆% r$ mil %

RECEITA OPERACIONAL  
(Receita bruta de vendas de energia e serviços) 

6.313.891 13 5.563.093

Fornecimento de energia 4.271.017 100 8 3.955.212 100

Suprimento de energia elétrica 4.015.314 94,01 7 3.767.106 95

Industrial 255.703 5,99 36 188.106 5

Energia de curto prazo 58.076 291 14.869

Serviços 1.984.798 25 1.593.012

(-) INSUMOS (Insumos adquiridos de terceiros:  
compra de energia, material, serviços de terceiros etc.)

(3.667.676) 3 (3.573.622)

Outras receitas/despesas (em virtude da nova lei) 6.252 0

Resultado não-operacional 0 -100 5.037

= Valor aDicionaDo bruto 2.652.467 33 1.994.508

(-) COTAS DE REINTEGRAÇÃO (depreciação, amortização) (578.182) 9 (531.703)

(-) CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO PROVISÕES 33.966 -108 (445.509)

= Valor aDicionaDo líquiDo 2.108.251 107 1.017.296

AJUSTES DA LEI Nº 11.638/07 59.471

+ VALOR ADICIONADO TRANSFERIDO (Receitas financeiras, 
resultado da equivalência patrimonial)

431.229 -67 1.325.263

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 54.376

= Valor aDicionaDo a Distribuir 2.653.327 13 2.342.559
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Distribuição Da riqueza – Por Partes interessaDas

2008 2007

r$ mil (%) r$ mil (%)

EMPREGADOS 709.468 26,74 654.066 27,92

GOVERNO  
(impostos, taxas e contribuições e encargos setoriais)

443.732 16,72 494.922 21,13

FINANCIADORES 1.246.407 46,98 1.028.270 43,89

ACIONISTAS 253.720 9,56 165.301 7,06

= Valor aDicionaDo DistribuíDo (total) 2.653.327 100 2.342.559 100

tributos/taXas/contribuições 443.732 52,35 494.922 54,05

ICMS 57.871 6,83 42.217 4,61

PIS/Pasep 41.893 4,94 29.906 3,27

Cofins 205.100 24,20 137.747 15,04

ISS 870 0,09 533 0,06

IRPJ a pagar do exercício 94.976 11,21 202.583 22,12

CSSL a pagar do exercício 35.667 4,21 74.110 8,09

Outros 7.355 0,87 7.826 0,86

encarGos setoriais 403.831 47,65 420.768 45,95

RGR 173.121 20,43 151.446 16,54

CCC 2.710 0,32 10.279 1,12

CDE 2.960 0,35 14.732 1,61

CFURH 152.953 18,05 159.404 17,41

TFSEE 14.368 1,69 13.846 1,51

ESS 0 0 0 0

P&D 57.719 6,81 71.061 7,76

= Valor DistribuíDo (total) 847.563 100 915.690 100

Não foram registradas, nos exercícios de 2007 e 2008, inadimplências setoriais referentes aos seus respectivos encargos, que são: Reserva 
Global de Reversão – RGR; Conta de Consumo de Combustíveis – CCC; Conta de Desenvolvimento Energético – CDE; Compensação 
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH; Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE; Encargos de 
Serviços e Sistemas – ESS; e Pesquisa e Desenvolvimento – P&D.

inVestimentos na concessão

2008 2007

r$ mil ∆% r$ mil

Expansão da distribuição/Transmissão (expansão reforço) 318.113 -8,50 347.653

Renovação da distribuição/Transmissão

Geração 779.176 69,72 459.092

Outros (estudos de viabilidade) 26.672 43,54 18.581
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outros inDicaDores

2008 2007

Valor ∆% Valor

Receita operacional bruta (R$ Mil) 6.313.891 13,50 5.563.093

Deduções da receita (R$ Mil) (542.244) 18,41 (457.920)

Receita operacional líquida (R$ Mil) 5.771.647 13,05 5.105.173

Custos e despesas operacionais do serviço (R$ Mil) (4.858.236) -5,50 (5.140.796)

Receitas irrecuperáveis (R$ Mil) 0 0 0

Resultado do serviço (R$ Mil) 913.411 -2.664 (35.623)

outras receitas/despesas (r$ mil) 6.252 0

resultado de equivalência patrimonial (r$ mil) 54.376 0

Resultado financeiro (R$ Mil) (318.399) -130,16 1.055.733

IRPJ/CSSL (R$ Mil) (130.643) -52,78 (276.693)

Resultado não-operacional (R$ Mil) 0 -100 (5.319)

Participações nos lucros (R$ Mil) (70.479) 14,46 (61.574)

Lucro líquido (R$ Mil) 454.518 -32,82 676.524

Juros sobre o capital próprio (R$ Mil) 0 0 0

Dividendos distribuídos (R$ Mil) (253.720) 53,49 (165.301)

Custos e despesas operacionais por MWh vendido (R$ Mil) 0,773 -16,61 0,927

Riqueza (valor adicionado líquido) por empregado (R$ Mil) 446 98,22 225

Riqueza (valor a distribuir) por receita operacional (%) 42 0 42

EBITDA ou LAJIDA (R$ Mil) 1.491.593 200,68 496.080

Margem do EBITDA ou LAJIDA (%) 26 160 10

Liquidez corrente 0,91 28,17 0,71

Liquidez geral 0,65 -1,52 0,66

Margem bruta (lucro líquido/receita operacional bruta) (%) 7 -41,67 12

Margem líquida (lucro líquido/receita operacional líquida) (%) 8 -38,46 13

Rentabilidade do patrimônio líquido  
(lucro líquido/patrimônio líquido) (%)

3 -40 5

Estrutura de capital

Capital próprio (%) 13.681.543 1,86 13.431.708

Capital de terceiros oneroso (%) (empréstimos e financiamentos) 2.551.283 60,40 1.590.582

Inadimplência de clientes (contas vencidas até 90 dias/ 
Receita operacional bruta nos últimos 12 meses)

0 0 0

Gestão de riscos

O Planejamento Estratégico de FURNAS, concluído no final de 2008, prevê a implantação de 

um sistema de gestão de riscos corporativos. Esse sistema estará alinhado ao Programa de Ações 

Estratégicas (PAE) do Sistema Eletrobrás, ciclo 2009-2012. FURNAS vem buscando, em parceria 

com as demais controladas do Sistema Eletrobrás e a liderança dessa holding, a construção de um 

modelo que atenda a todas as empresas. 
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Até então, as análises de riscos eram realizadas de maneira isolada pela Diretoria, para o 

controle e a segurança de suas atividades. 

A seguir, encontram-se listadas algumas ações acerca do tratamento dos riscos: 

São realizados estudos de mensuração da exposição de FURNAS a riscos econômicos  \\

e financeiros, bem como de desenvolvimento de mecanismos de gestão e mitigação 

destes riscos.

Os controles relacionados ao risco de mercado ocorrem por meio de portfólio de contrato \\

definido, com base em estudos que consideram diferentes cenários para mercado de 

energia, expansão de oferta de energia e hidrologia.

No que diz respeito aos riscos operacionais, destacam-se normas e procedimentos \\

de segurança e planos de contingência, observada a Política de Segurança da 

Companhia, que visam à prevenção e mitigação dos efeitos de ações que coloquem 

em risco as pessoas e o patrimônio da Companhia, além do Plano de Atendimento 

às Emergências que contém o Plano Ambiental de Emergências (Plamer), o Plano 

de Atendimento a Emergências e Remoção de Acidentados (Para) e o Plano de 

Comunicação de Emergência.

As contratações de seguros consideram a probabilidade de ocorrência de perdas, \\

determinada com base no histórico de contingências de FURNAS e na viabilidade 

econômica e de mercado das duas modalidades alternativas de proteção dos  

seus ativos.

Para cada planta operacional, há um relatório de análise de riscos no qual são \\

mensuradas as probabilidades e magnitudes de perdas. Esta análise é feita por uma 

equipe técnica multidisciplinar (Divisão de Seguros, Engenharia de Projetos, Segurança 

do Trabalho e apoio local das áreas visitadas – Operação e Manutenção).

Plano De atenDimento a emerGências (Pae)

Número de empreendimentos nos quais estão concluídos e revisados os mapeamentos de 
situações e planos de emergência

18

Número de empreendimentos com revisão e conclusão dos mapeamentos de situações e planos 
de emergência previstos para 2009

24

emPreenDimentos com Plano De atenDimento  
a emerGências concluíDos (Para)

Subestações Adrianópolis, Angra, Araraquara, Brasília Geral, Brasília Sul, Campos, Grajaú, 
Guarulhos, Imbarié, Itaberá, Jacarepaguá, Macaé, Mogi das Cruzes, Poços de 
Caldas, Rocha Leão, Samambaia, São José, Tijuco Preto, Viana e Vitória

Usinas hidrelétricas Furnas, Marimbondo e Porto Colômbia

Usina termelétrica Santa Cruz
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conFormiDaDe leGal

Nos últimos cinco anos, FURNAS:

não foi condenada, no Brasil e/ou no exterior, por decisão final irrecorrível em processo administrativo \\
movido pelas seguintes instituições: Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CMV) e 
Secretaria da Receita Federal;

não foi processada administrativamente por infrações às licitações, de acordo com a Lei nº 8.666/93;\\

não foi processada administrativamente por infrações à ordem de concorrência, de acordo com a  \\
Lei nº 8.884/94; e

recebeu de seus auditores independentes ressalva em seu parecer (de acordo com as Normas Brasileiras \\
de Contabilidade), referente às demonstrações contábeis de 2007.

Processos Da aneel
(autos de infração relativos a multas de valor superior a r$ 1.000.000,00)

ação Vara Federal assunto Valor 

2005.34.00027014-8 5ª Atraso na assinatura dos contratos iniciais de 
compra e venda de energia.

 R$ 3.067.681,74

2006.34.00020403-6 9ª Falhas dos despachantes e dos operadores das 
subestações Macaé Merchant, Campos, Vitória, 
Adrianópolis, em 15/04/2003.

R$ 4.966.466,38

2007.34.00039925-9 22ª Desligamento automático da linha 69 kV UTE 
Campos/Vila Nova, em 19/01/2005.

R$ 1.016.897,67

2007.34.00018010-2 3ª Abertura automática e bloqueios dos disjuntores, 
9122, 9222 e 9012R de 500kV na subestação 
Cachoeira Paulista, em 01/01/2005.

R$ 4.600.897,04

2003.51.01.013981-2
2007.34.00.038781-6

19ª Desligamento de cargas de empresas distribuidoras 
de energia elétrica no Distrito Federal e em 11 estados 
das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em razão 
da manutenção insatisfatória de equipamentos na 
subestação Ivaiporã.

R$ 5.825.795,30

2008.34.00.033922-6 20ª Não cumprimento do contrato de concessão  
nº 062/2001, firmado entre a União e FURNAS.

R$ 2.878.993,82

Recursos Humanos

FURNAS conta com a ajuda de seus colaboradores para concretizar sua missão, pois 

sabe que qualquer meta só poderá ser atingida com o empenho de cada um deles. Para  

motivá-los e tornar o ambiente de trabalho estimulante, a Empresa valoriza os talentos 

individuais e coletivos e os incentiva a buscar formas de crescimento pessoal e de  

auto-realização. Além disso, reconhece os direitos de seus empregados e busca promover 

valores como diversidade, saúde, segurança, bem-estar e qualidade de vida. Atua também 

para fortalecer a comunicação interna –, por meio do Portal RH, ferramenta para pesquisa 

de benefícios e assuntos relacionados à biblioteca, convênios e desenvolvimento profissional, 

entre outros; Revista FURNAS, veiculada mensalmente; e a FURNASNet (Intranet da 

Empresa), divulgando ações e resultados com objetivo de democratizar e dar transparência às 

informações corporativas.
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Perfil do Quadro de Trabalhadores

colaboraDores Por tiPo De Vínculo e área

tipo de área empregados estagiários terceirizados total

Escritório Central Área-meio 1.054 274 553 1.881

Área-fim 782 178 225 1.185

Áreas Regionais Área-meio 254 26 142 422

Área-fim 2.634 298 803 3.735

total 4.724 776 1.723 7.223

Áreas-meio: Presidência, diretorias Financeira e de Gestão Corporativa. 
Áreas-fim: Diretorias de Engenharia, Construção, Operação do Sistema e Comercialização de Energia.

PerFil escolariDaDe
% em relação ao total dos empregados

2008 2007 2006

Ensino fundamental (completo ou incompleto) 7,3 8,0 8,5

Ensino médio (completo) 41,9 41,5 43,4

Ensino superior (completo) 31,8 34,7 32,2

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 19,0 15,8 15,9

Analfabetos na força de trabalho (%) 0 0 0

número total De emPreGaDos PróPrios e seGmentaDos Por reGião

unidade da Federação quantidade

Distrito Federal (DF) 169

Espírito Santo (ES) 73

Goiás (GO) 310

Minas Gerais (MG) 740

Mato Grosso (MT) 18

Paraná (PR) 201

Rio de Janeiro (RJ) 2.509

Roraima (RO) 3

São Paulo (SP) 686

Tocantins (TO) 15

total 4.724
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37Admissões e demissões

comPortamento Frente a Demissões 

2008 2007 2006

Número de empregados ao término do período 4.724 4.534 4.525

Número de admissões durante o período 250 59 156

Número de demissões durante o período 60 50 212

reclamações trabalHistas 

2008 2007 2006

Valor total de indenizações e multas pagas (R$ Mil) 25.658 20.052 15.223

Número de processos existentes 5.305 5.035 4.847

situações (Por Gênero)

masculino Feminino total

Número de empregados no início do período 3.930 604 4.534

Número de desligamentos no período 48 12 60

Número de admissões durante o período 184 66 250

Número de empregados no final do período 4.066 658 4.724

situações (Por FaiXa etária)

até  
30 anos

De 31 a  
40 anos

De 41 a  
50 anos

acima de 
50 anos

total

Número de empregados no início do período 170 847 1.415 2.102 4.534

Número de desligamentos no período 6 15 11 28 60

Número de admissões durante o período 82 102 46 20 250

Número de empregados no final do período 246 933 1.450 2.094 4.724
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Empregados contratados (terceirizados)

O número de empregados contratados em FURNAS vem caindo anualmente, com a 

substituição dessa força de trabalho por funcionários aprovados em concursos públicos.  

Os contratos com esses empregados terceirizados têm cláusulas e benefícios que visam 

garantir sua qualidade de trabalho e de vida.

trabalHaDores contrataDos

2008 2007 2006

Número de trabalhadores contratados 1.723 1.857 1.923

Custo total (R$ Mil) 182.452 139.125 113.190

Trabalhadores contratados em relação ao total da força de trabalho (%) 27,0 29,0 29,8

PerFil Da escolariDaDe
% do total de terceirizados 

2008 2007 2006

Ensino fundamental (completo ou incompleto) 7,6 7,9 8,0

Ensino médio (completo) 57,1 58,4 59,6

Educação superior/pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 35,3 33,7 32,4

PerFil Da remuneração Dos contrataDos
% de empregados por faixa de salários (r$) 

2008 2007 2006

Até 1.499,99 6,4 18,1 30,6

De 1.500,00 a 2.199,99 27,0 36,3 32,1

De 2.200,00 a 3.999,99 47,2 33,7 28,0

Acima de 3.999,99 19,4 11,9 9,3

Inserção de jovens no mercado de trabalho

A Empresa colabora para a inserção de jovens no mercado de trabalho de duas 

maneiras: pela contratação de aprendizes e por meio de programa de estágio. Os 

aprendizes são contratados dentro do programa do Governo Federal, Menor Aprendiz. 

FURNAS adota os mesmos procedimentos da Eletrobrás e subsidiárias: contrata os 

jovens e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), por meio de um 

acordo de cooperação técnica, oferece aulas práticas e teóricas para capacitação  

técnico-profissional dos aprendizes. Em 2008, 119 jovens participaram do programa, o que 

representa um número 5% maior daquele exigido pela legislação. Já a contratação de estagiários 

ocorre em função das necessidades internas e por meio de um processo seletivo aberto. 
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estaGiários 

2008 2007 2006

Estagiários em relação ao total de empregados (%) 13 15 15

Cargos, carreira e remuneração

carGo

2008 2007 2006

Gerencial 379 362 359

Nível superior 1.378 1.302 1.314

Nível técnico 1.888 1.828 1.781

Nível médio suporte 750 710 744

Nível fundamental 329 332 327

total 4.724 4.534 4.525

O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado em 2005, começou a ser 

revisado em 2006, com a participação efetiva de representantes de todas as diretorias. 

Foram realizados aperfeiçoamentos e ajustes nos critérios para preparação do 2º Ciclo da 

Avaliação de Desempenho. Orientados pela Superintendência de Recursos Humanos, dois 

grupos de estudos foram constituídos para apresentar propostas relativas à carreira em Y e 

à retenção de talentos.

R$ Mil

remuneração

2008 2007 2006

Folha de pagamento bruta 820.101 767.315 672.660

Encargos sociais compulsórios 160.953 148.087 135.974

total 981.054 915.402 808.634

PerFil Da remuneração 

2008 2007 2006

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração em espécie paga 
pela Empresa (inclui participação nos resultados e programa de bônus)

17,0 18,8 17,1

Divisão da menor remuneração da Empresa pelo salário mínimo vigente 
(inclui participação nos resultados e programa de bônus)

2,5 2,9 3,2
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A maior parte dos empregados (65,8%) tem salários que variam de R$ 2.200 a R$ 5.499, 

incluindo participação nos resultados e no programa de bônus. Os salários mais baixos 

pagos pela Empresa equivalem a 2,5 salários mínimos, e a diferença entre a maior e a menor 

remuneração é de 17 vezes. Não são definidas e publicadas metas para redução da distância entre 

o maior e menor salários. Não há salários regionais. Os Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) são 

estabelecidos com as entidades sindicais e valem para todas as regiões onde a Empresa atua. 

No caso de transferência de empregados, são previstas três modalidades de auxílio: auxílio 

transferência, adicional provisório de transferência e adicional regional temporário.

PerFil Da remuneração
salário médio no ano por categoria (r$)

2008 2007 2006

Cargos de diretoria 28.186,00 26.456,77 25.399,81

Cargos gerenciais 9.294,14 8.494,88 7.899,27

Cargos administrativos 4.776,44 3.442,46 3.104,95

Cargos de produção 4.157,15 3.491,62 3.120,14

PerFil Da remuneração
empregados por faixa salarial (%) 

2008 2007 2006

Até R$ 2.199,99 12,6 17,5 25,1

De R$ 2.200,00 a R$ 3.399,99 29,8 33,2 35,8

De R$ 3.400,00 a R$ 5.499,99 36,0 30,0 22,4

Acima de R$ 5.499,99 21,6 19,3 16,7

remuneração Dos aDministraDores 

2008 2007 2006

Remuneração e/ou honorários totais (R$ Mil) (A) 2.029 1.996 1.890

Número de diretores (B) 6 6 6

Remuneração e/ou honorários médios A/B (R$ Mil) 338 333 315

Honorários de conselheiros de administração/fiscal (R$ Mil) (C) 304 291 254

Número de conselheiros de administração/fiscal (D) 9 9 9

Honorários médios C/D (R$ Mil) 34 32 28



F
U

R
N

A
S
  

 r
e
la

tó
r

io
 s

o
c
io

a
m

b
ie

n
ta

l 
20

0
8

41A política relativa à participação dos empregados nos lucros, após o encerramento de cada 

exercício financeiro, prevê que os mesmos tenham direito à participação desde que as metas 

estabelecidas no termo de pactuação sejam alcançadas, e que a Empresa distribua dividendos 

aos seus acionistas. O montante a ser distribuído para os empregados não poderá exceder 

25% dos dividendos pagos aos acionistas, limitado ao equivalente a duas folhas salariais 

do último mês do ano em exercício. As diretrizes para a distribuição da participação são 

negociadas com as entidades representativas dos empregados e respeitam o estabelecido na 

Resolução do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (CCE) nº 10/1995 e 

na Lei nº 10.101/2000. 

ParticiPação nos resultaDos 

2008 2007 2006

Investimento total em programa de participação nos  
resultados da Empresa (R$ Mil)

70.479 61.574 55.289

Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%) 8,59 8,02 8,22

Ações da Empresa em poder dos empregados (%) 0,01978 0,02644 0,03726

Benefícios e seguridade

R$ Mil

beneFícios

2008 2007 2006

Educação 1.860 1.717 1.325

Alimentação 37.558 33.532 31.982

Transporte 995 2.114 2.960

Saúde 82.287 70.185 64.052

Fundação 76.633 67.557 62.014

Outros (segurança no trabalho, cultura, capacitação profissional, creche) 74.077 67.677 54.238

total de investimentos em benefícios 273.410 242.782 216.571

FURNAS oferece também seguro de vida integral aos seus empregados ativos e aos 

vinculados, em caso de morte natural ou acidental, invalidez permanente total por acidente, 

invalidez permanente parcial por acidente e invalidez total por doença. Oferece ainda 

indenizações de 50% por morte natural e acidental do cônjuge e por invalidez permanente 

total por acidente, além de reembolso de despesas com funeral dos filhos dependentes. Aos 

aposentados são assegurados os mesmos direitos, exceto a indenização por invalidez total 

em decorrência de doença.
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Além do seguro de vida e do plano de saúde, FURNAS concede a seus empregados, 

por intermédio da Fundação Real Grandeza (FRG) diversos programas na área de saúde, 

entre os quais destacam-se: Programa de Medicamento de Uso Contínuo, Atendimento  

Médico-hospitalar (AMH), Programa Cuidador Social e Previdência Privada. FURNAS 

desenvolve ainda o Programa Elaboração de Projeto de Vida, voltado para o planejamento da 

aposentadoria. Em 2008, foram atendidas 264 pessoas.

aPosentaDoria

2008 2007 2006

Contribuições à FRG para constituição de provisões de benefícios (R$ Mil) 51.495 46.054 41.579

Cobertura de despesas administrativas dos planos de benefícios (R$ Mil) 25.138 21.502 19.984

total de investimentos em previdência complementar (r$ mil) 76.633 67.557 62.014

Número de beneficiados pelo Programa de Previdência Complementar 4.620 4.478 4.472

Número de beneficiados pelo Programa de Preparação para Aposentadoria 264 243 *

* O programa só passou a operar, de forma sistematizada, a partir de 2007.

R$ mil

encarGos sociais

encargos sociais – ano base 2008 160.361,6

Previdência social – empregados 123.869,7

INSS 87.948,8

Salário-educação 137,1

Sistema “S” (Sesi, Senai, Incra, SAT, Sebrae) 11.678,3

Outras 24.105,5

contribuições ao FGts 36.476,6

contribuições sociais Diversas 15,3
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FunDação real GranDeza (FrG)

FURNAS é patrocinadora instituidora da Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência Social, 
pessoa jurídica sem fins lucrativos, que tem por finalidade complementar benefícios previdenciários de 
seus participantes. A Real Grandeza administra dois planos de benefícios: um na modalidade de Benefício 
Definido (BD) e outro na modalidade de Contribuição Definida (CD).

As contribuições normais de FURNAS à Real Grandeza, apropriadas no exercício, para constituição das 
provisões matemáticas de benefícios a conceder do Plano BD, atingiram R$ 42.613 mil – e as do Plano 
CD atingiram R$ 8.882 mil. A Empresa apropriou no exercício o valor de R$ 25.138 mil para cobertura das 
despesas administrativas, sendo R$ 22.277 mil referentes ao Plano BD e R$ 2.861 mil ao Plano CD.

aValiação De DesemPenHo

Em 2008, foi realizado o 3º Ciclo do Processo de Avaliação de Desempenho, após a implantação do Plano 
de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR). A avaliação é dividida nas seguintes etapas: auto-avaliação, 
avaliação do gerente imediato, validação pelo gerente mediato, reunião de feedback e consolidação do Plano 
de Desenvolvimento Individual e, por último, visto do empregado. Na fase de preparação do respectivo 
processo, foi ministrado o treinamento sobre comunicação e feedback para 30 gerentes formais, que  
não participaram anteriormente do respectivo curso, cujo objetivo é preparar e capacitar o gestor para a 
etapa da reunião.

liberDaDe De associação

Os empregados de FURNAS têm plena liberdade de associação e podem optar pela melhor representação 
de acordo com sua base sindical ou profissão. Não há intermediários na negociação efetuada pela Empresa 
com as entidades sindicais, e as decisões resultantes de negociações com os sindicatos são estendidas a 
todo o quadro funcional. Do total de empregados da Empresa, 3.003 são sindicalizados.
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Desenvolvimento de potenciais internos

Treinamento e desenvolvimento

Desde o primeiro dia como funcionário de FURNAS, o empregado já começa a receber 

treinamento para se aperfeiçoar. O Programa de Integração de Novos Empregados (Pine) visa 

a conscientização e o comprometimento do novo empregado com os objetivos de FURNAS. 

A revisão implantada em 2008, cuja principal novidade foi a centralização do treinamento 

no Escritório Central, deverá ser aprimorada no sentido de que o Programa de Integração 

seja, de fato, o início da capacitação e do desenvolvimento do novo empregado para sua  

atuação na Empresa.

Com relação à qualificação de seus empregados, FURNAS dedica especial atenção a 

iniciativas que possam aprimorar conhecimentos e competências individuais e coletivas. 

Além disso, atua para que cada empregado possa programar e implementar um plano de 

desenvolvimento profissional e pessoal, como podemos constatar no quadro a seguir:

DesenVolVimento ProFissional

2008 2007 2006

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (%) 2,06 2,73 2,55

Quantidade média de horas de desenvolvimento profissional por 
empregado/ano

40 23 17

O recurso investido em treinamentos, cursos, estágios (excluídos os salários) e gastos 

voltados especificamente para a capacitação relacionada à atividade desenvolvida por 

empregados, não incluindo incentivos à educação formal, foi de R$ 21.452,00 mil. E a 

quantidade de horas de desenvolvimento profissional por empregado foi de 40 horas.

Desenvolver Você 

O Programa Desenvolver Você tem como foco as competências, as capacidades técnicas e 

os conhecimentos gerais, elementos necessários para que os empregados possam atuar nas 

trajetórias e nos processos definidos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR).
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45Treinamento para gerentes

Para os gerentes da Empresa, tiveram início a partir de abril os cursos de Gestão Empresarial 

Avançada (CGA) e o de Gestão Empresarial Básico (CGB), realizados em parceria com o Instituto 

Brasileiro de Gestão de Negócios (IBGEN). O CGA, programa em nível de especialização, 

com carga horária de 120 horas, proporciona ao corpo gerencial reciclagem, sedimentação e 

aprofundamento de temas, enfatizando a aplicação de conceitos, metodologias e técnicas 

gerenciais como instrumento para desenvolvimento dos negócios da organização.

O CGB, programa em nível de pós-graduação, com carga horária de 480 horas, prepara os 

potenciais sucessores gerenciais, desenvolvendo competências relativas à função gerencial. Em 

2008, 70 gerentes e 139 empregados participaram do CGA e do CGB, respectivamente. Outro 

treinamento para gerentes ao qual se deu continuidade, em 2008, foi o de Gestão Avançada 

– APG – Amana-Key, que teve 41 participações. Esse treinamento aperfeiçoa as competências 

próprias das funções gerenciais, especialmente as que se referem à orientação estratégica, 

antecipação e adaptação à mudança.

Em 2008, foram também realizados cursos de Pós-Graduação em Gerência de Projetos  

(33 empregados), em Políticas Públicas (29 empregados) e Gestão Empresarial (75 empregados).

Saúde e segurança no trabalho

No ano de 2008, FURNAS investiu R$ 6.287 mil em questões de saúde e segurança, 

com o objetivo de assegurar a segurança das instalações e das operações e a integridade 

física de seus empregados. A empresa busca, com isso, prevenir acidentes de trabalho que,  

além de causarem impacto no desempenho operacional, comprometem a qualidade de vida e o  

bem-estar de seus colaboradores e familiares, bem como o bom clima organizacional.

saúDe e seGurança no trabalHo

2008 2007 2006

Média de horas extras por empregado/ano 196,09 195,21 218,17

Número total de acidentes de trabalho com empregados 86 107 92

Número total de acidentes de trabalho com terceirizados/contratados 82 52 48

Média de acidentes de trabalho por empregado/ano 0,02 0,02 0.02

Acidentes com afastamento temporário de empregados e/ou de prestadores de serviço (%)
Empregados 
Prestadores de serviço

32
54

30
46

27
52

Acidentes que resultaram em mutilação ou outros danos à integridade física de 
empregados e/ou de prestadores de serviço, com afastamento permanente do 
cargo (incluindo Lesão por Esforço Repetitivo – LER) (%)

0 0 0

Acidentes que resultaram em morte (%)
Prestadores de serviço 
Empregados 

1,22
0

1,92
0

0
0

Índice TF* total da Empresa no período, para empregados 2,99 3,34 3,87

Índice TF* total da Empresa no período, para terceirizados/contratados 3,62 3,21 2,79

Índice TG** total da Empresa no período, para empregados 19 75 13

Índice TG** total da Empresa no período, para terceirizados/contratados 1.935 2.584 427

Investimentos em programas de prevenção e tratamento de dependência  
(drogas e álcool) – Valor em R$/atendimento 

***21,30 18,99 ND

* TF é a Taxa de Frequência de Acidentes do Trabalho | ** TG é a Taxa de Gravidade de Acidentes do Trabalho | *** Total de 432 atendimentos
ND - Não disponível
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Taxas de frequência e gravidade de acidentes do trabalho

No Índice

taXa De Frequência 

2,99
3,48*

2,77

2008 2007 2006

* A taxa informada no relatório de 2007 foi 3,59. A alteração ocorreu porque as informações não 
estavam disponíveis por ocasião do fechamento do relatório daquele ano.

A Taxa de Gravidade é obtida dividindo-se o número de dias perdidos mais os dias 

debitados, pelo total de milhão de homens-hora em exposição à situação de risco.

No Índice

taXa De GraViDaDe

75*

19
13

2008 2007 2006

* A taxa informada no relatório de 2007 foi 68. A alteração para 75 ocorreu porque as 
informações não estavam disponíveis por ocasião do fechamento do relatório daquele ano.
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contribuinDo Para a saúDe

FURNAS desenvolve diversas atividades específicas para melhorar a saúde de seus empregados e aumentar 
a segurança no ambiente de trabalho. Entre elas:

Plano de saúde (para funcionários e dependentes); \\

Atividades físicas (corridas de rua, \\ triathlon, biathlon, aquathlon e torneio de tênis); 

Readaptação e reabilitação profissional (para empregados que possam manifestar desordem física, mental \\
ou social decorrente de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais); 

Projeto Pesando FURNAS; \\

Programas de Promoção da Saúde; Programa de Monitoramento de Doentes Crônicos; \\

DSA na Linha; \\

Projeto Saúde do Viajante; \\

Projeto Estação Saúde; \\

Programa de Prevenção e Tratamento da Dependência Química; \\

Atuação Preventiva de Ergonomia e Avaliação de Estações de Trabalho; \\

Programas Antitabagismo; \\

Vacinação contra Gripe; \\

Treinamento em Suporte Básico de Vida; e\\

Atendimentos Ambulatoriais. \\

qualiDaDe De ViDa

A melhoria da qualidade de vida dos empregados de FURNAS envolve ações na área de saúde, 
reconhecimento e valorização pessoal, atividades culturais, além de diversos atendimentos sociais e de 
apoio em circunstâncias críticas que podem afetar sua produtividade e seu bem-estar.

Em 2008, o número de atendimentos sociais à força de trabalho foi de 1.884, tendo sido ampliado com 
o objetivo de contribuir para a construção de uma nova mentalidade, frente aos processos de mudanças 
vigentes na Empresa. No mesmo período, foram realizados diversos eventos em homenagem aos 
empregados de FURNAS, totalizando 11.992 participações.

Voluntariado corporativo

O Programa Voluntário FURNAS em Ação foi criado em 2002, tendo sido estruturado a 

partir de um concurso anual de projetos e ações sociais, capacitação de voluntários e 

premiação daqueles que se destacaram por suas ações durante o ano. Dessa forma, ajuda a 

desenvolver a cidadania autônoma e responsável de seus empregados e a combater a pobreza 

e a exclusão social.

Em 2008, a Empresa lançou o VII Concurso de Projetos Sociais com o objetivo de mobilizar 

os empregados voluntários a desenvolver projetos com duração de seis meses e ações 

sociais com característica de intervenções pontuais, com curta duração, voltados para um 

dos Oito Objetivos do Milênio, beneficiando comunidades de baixa renda próximas às áreas 

de atuação de FURNAS. Durante o ano, foram inscritos 126 projetos e ações – dos quais 

aprovaram-se 52 projetos, 71,32% a mais que em 2007, e 39 ações sociais, beneficiando mais de  

45 mil pessoas e promovendo a premiação de 63 voluntários e três mobilizadores.
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encontro Dos noVos mobilizaDores

O 1º Encontro de Voluntários ocorreu em diferentes unidades de FURNAS, nos meses de julho e agosto 
de 2008, e contou com a presença de empregados que se interessaram pelo trabalho de voluntariado, 
motivados pelo referido evento.

O Encontro teve como principal objetivo o fortalecimento do vínculo entre o Programa de Apoio à Atuação 
Voluntária – que tem o propósito de oferecer apoio e estímulo à prática voluntária dos empregados – e os voluntários 
e mobilizadores, além da troca de informações esclarecedoras e experiências diferenciadas de cada um.

Durante o evento, foram também compartilhados resultados de ações e projetos apoiados e divulgados os 
resultados do VII Concurso de Projetos e Ações Sociais.

Quantidade

eVolução Do VoluntariaDo corPoratiVo

20072008

1.430 1.390

2006

1.259

Empregados que realizam trabalhos voluntários na  
comunidade externa à empresa/total de empregados (%)*.

22,18

Quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horário normal de trabalho)  
pela empresa para trabalho voluntário de funcionários.

ND

* (número de voluntários/número de empregados efetivos + empregados contratados) x 100.
ND - Não disponível

capacitação de voluntários

a capacitação de voluntários tem por objetivo oferecer informações, 

ferramentas, integração e motivação de modo a contribuir  

com o desenvolvimento de melhores práticas pelos voluntários.  

Essa capacitação é parte do plano de ação anual do programa.

R$ Mil

reclamações trabalHistas

Descrição Valor (informação contábil)

Valor provisionado no passivo 235.129

Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da justiça 25.658
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comPartilHar  
um Processo De  
DesenVolVimento

[o Relatório Socioambiental]

capítulo 2

comPartilHar a crença 
na sustentabiliDaDe e na 
inoVação tecnolóGica

capítulo 4
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De mãos dadas

SER UMA EMPRESA SUSTENTÁVEL é assegurar que suas metas de lucro não esgotarão os recursos 

disponíveis para futuras gerações. Para tal, ela deve implementar uma ação integrada em 

prol de novos valores ambientais, sociais e econômicos. Três pilares que agregam objetivos de 

prosperidade econômica, aliados à redução da pobreza e garantia dos direitos humanos, além 

de qualidade do meio ambiente. A meta é uma vida ativa e digna, contribuindo em condições 

socioeconômicas e ambientais estáveis para a população que vive no entorno de sua localidade.

A inovação deve ser um processo contínuo e ter impacto sobre o comportamento dos cidadãos, 

na condição de consumidores – por meio de novos produtos – ou funcionários – por meio de 

novos processos de produção. Um dos grandes desafios das empresas hoje é inovar seu conceito 

de negócio e modelo de gestão ao fomentar programas de inovação para seus funcionários, 

esclarecendo que se trata de uma nova competência necessária à sua manutenção no mercado 

de trabalho nas próximas décadas. Inovar é o caminho para atingir mercados futuros.

É preciso investir em novas tecnologias que otimizem a produção de uma corporação, a fim 

de conservar os recursos naturais e garantir seu uso sustentável. Daí a inovação tecnológica 

se tornar cada vez mais fundamental para planejar, implantar e monitorar empreendimentos 

empresariais de grande porte – sejam eles no setor agrícola ou industrial. Ela é um 

importante diferencial competitivo contemporâneo, oferecendo soluções para complexas 

demandas empresariais de produção e exploração em tempo real. Ao mesmo tempo em que 

estas tecnologias fazem um uso renovável dos recursos naturais, elas promovem o diálogo 

com a comunidade atingida pela operação da indústria e, portanto, o desenvolvimento local.

No entanto, segundo especialistas no tema, não basta investir na inovação tecnológica. 

É preciso conciliá-la com o investimento concomitante em pesquisas e gestão de pessoas. 

Como a agenda de empresas 

sustentáveis enfrenta o desafio de 

inovar e formar inovadores
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As empresas mais inovadoras dos últimos anos têm como prioridade estas três frentes 

e destinam boa parte de seu faturamento para projetos de pesquisa que dão origem a 

iniciativas inovadoras, além de estabelecer uma forte comunicação interna por meio de um 

canal direto entre os funcionários e a direção. Tudo isso para construir formas criativas de 

crescimento para a empresa, a partir da opinião de quem faz ativamente o seu dia-a-dia.

inovação tecnológica: das universidades às empresas

Entre os desafios do nosso crescimento sustentado, está a necessidade de investimento e 

intercâmbio internacional em setores como financeiro, comercial, cultural, científico, tecnológico 

e de inovação. Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 do Programa das 

Nações Unidas (PNUD), as faculdades brasileiras de Ciências, Engenharia, Indústria e Construção 

são ocupadas por apenas 16% dos alunos que frequentam o ensino superior no nosso país.11 

Por outro lado, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) tem se empenhado em aproximar 

universidades das empresas, a fim de fomentar o conceito de inovação.

Além da criação da Lei de Inovação (nº 10.973/2004) e da Lei do Bem (nº 11.196/2005), 

recentemente foram lançados editais em 17 incubadoras-âncora – que repassam recursos 

disponibilizados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep/MCT) – e programas específicos 

– como o Programa Primeira Empresa Inovadora (Prime), que beneficia projetos de empresas 

inovadoras com até dois anos de atuação. De acordo com estimativas do MCT, em 2010, o Brasil 

deve investir 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em ciência, tecnologia e inovação. O setor 

empresarial corresponderia a 0,65% do PIB desta meta, contra a proporção atual de 0,6%.12

Ao contrário do que se convencionou pensar ao longo do século XX, a tecnologia 

convencional não seria contrária à tecnologia social só porque esta última é voltada para o 

desenvolvimento humano. Exemplos disso são as cisternas que armazenam água da chuva 

para o consumo de populações no Nordeste e a formação de cooperativas de reciclagem de 

resíduos sólidos no Sudeste, por meio de uma metodologia de incubação que prevê etapas 

como sensibilizar, organizar e capacitar. O desenvolvimento tecnológico pode – e muito – 

contribuir para inovações com fins de inclusão social, mantendo a sustentabilidade como 

eixo da agenda de grandes empresas. Como é o caso de FURNAS.

maPa estratéGico Da inDústria 2007-2014

Desenvolvido pelo Fórum Nacional de Indústrias da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), o Mapa 
Estratégico da Indústria 2007-2014 aborda a inovação como um processo de desenvolvimento sustentável 
e propõe estimular o tema nas empresas, desenvolver a infraestrutura tecnológica e fomentar centros 
tecnológicos e mecanismos de acesso ao conhecimento. Em 2007, o Fórum organizou um amplo processo 
de consulta e discussão com empresários e organizações empresariais brasileiras para desenvolver este 
mapa, cujos objetivos são identificar e entender os fatores estratégicos que influenciarão o crescimento 
da indústria nos próximos anos. Seus maiores méritos são conduzir o processo de desenvolvimento e 
estabelecer uma agenda estratégica comum ao setor industrial, de acordo com peculiaridades territoriais  
e com base em metas e resultados tangíveis e verificáveis.

a lei Da inoVação

Existem vários mecanismos para apoiar a inovação das empresas e a estruturação das Instituições 
de Ciência e Tecnologia (ICTs) nas universidades. A Lei de Inovação é uma delas. Criada em 2004, é um 
importante instrumento para o avanço tecnológico da indústria, impulsionando a formação de centros 
tecnológicos em áreas de interesse afins às empresas.
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53Sustentabilidade como eixo, inovação como meta

A preocupação com a sustentabilidade sempre esteve presente na Governança de FURNAS, 

representada em políticas desenvolvidas pela Superintendência de Gestão Ambiental, da 

Diretoria de Engenharia, e pela Coordenação de Responsabilidade Social, subordinada à 

Presidência. No entanto, foi em 2008 que teve início uma nova fase empresarial da Companhia 

– motivada pela necessidade de se alinhar às diretrizes definidas para reformulação institucional 

e reorganização do modelo de gestão empresarial do Sistema Eletrobrás. Uma das exigências 

era a criação de uma instância específica para Gestão da Sustentabilidade dentro de cada uma 

de suas controladas. O modelo era o Comitê que a Holding criara no ano anterior.

Assim, em 24 de junho de 2008, foi criado o Comitê de Sustentabilidade Empresarial, 

vinculado diretamente à Diretoria da Presidência e composto por dois representantes de 

cada Diretoria e um representante da Auditoria Interna. O objetivo do Comitê é incorporar à 

gestão de FURNAS o conceito de Sustentabilidade Empresarial sob os aspectos econômico-

financeiro, social e ambiental. Além das políticas internas e da criação do Comitê, FURNAS 

afirma seu compromisso com a sustentabilidade ao adotar referências definidas por 

organismos internacionais – como Pacto Global, Objetivos do Milênio e Norma ISO 26000 –,  

e as defendidas pela política brasileira – como o Programa Pró-Equidade de Gênero.

Gerando energia e conhecimento

FURNAS acredita que, além de contribuir para o crescimento do país com a geração de riqueza, 

ela tem a missão de produzir conhecimento e inovação, com o objetivo maior de garantir a 

melhoria na qualidade de vida de seus funcionários, parceiros e de toda a sociedade. Daí o seu 

investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico ser muito mais estratégico 

que uma mera exigência legal. Afinal, traz benefícios para a sociedade, fortalece instituições de 

pesquisa e promove a participação da companhia em publicações e eventos científicos.

É o caso, por exemplo, do Projeto Balanço de Carbono em Reservatórios de FURNAS 

Centrais Elétricas S.A., que rendeu à Empresa um convite para se filiar à International Hydropower 

Association (IHA) em 2008, além de coordenar um trabalho sobre o tema, que será apresentado 

no painel intergovernamental, responsável por subsidiar a Convenção do Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças de Clima.

Desde 2003, o projeto investiga a contribuição dos reservatórios das hidrelétricas de 

FURNAS para as emissões de gases de efeito estufa. Os primeiros resultados comprovaram 

que as hidrelétricas são menos poluidoras que as termelétricas e, ainda, possibilitou a 

criação de uma metodologia de mensuração de impacto única no mundo – o que lhe deu 

reconhecimento internacional.

Os resultados do estudo permitirão também atualizar os inventários nacionais de emissões 

por fontes e sumidouros (locais onde o carbono é imobilizado por períodos relativamente 

longos), atendendo, assim, o compromisso assumido pelo Brasil como signatário da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC).
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ProJetos com Foco em sustentabiliDaDe

Desenvolvimento de modelos para previsão de vazões nas bacias dos rios Manso e Cuiabá, após a \\
implantação do APM Manso;

Captação de água pela UTE Santa Cruz no contexto de gestão da bacia do rio Guandu;\\

Desenvolvimento de Tecnologias, Processos e Metodologias de Integração da Gestão de Recursos Hídricos, \\
Potencial Hidráulico e Clima (HIDRO_CLIM) – O caso das bacias dos rios Tocantins e Madeira;

Avaliação dos níveis de metais pesados no Reservatório de Funil, RJ;\\

Desenvolvimento de métodos que objetivam o aumento da eficiência reprodutiva de peixes nativos criados \\
em cativeiro em Piracanjuba, Dourado, Curimbatá e Piapara;

Desenvolvimento de protocolos de certificação sanitária, biossegurança e manejo sanitário para os \\
programas de reprodução de peixes do Sistema FURNAS;

Avaliação da qualidade ambiental do reservatório do Funil, por meio da ictiofauna: processos \\
anatomomorfológicos, fisiológicos e ecológicos;

Avaliação e monitoramento da qualidade da água por meio de bioindicadores vertebrados;\\

Detecção de florações de cianobactérias: riscos e estratégias de controle;\\

Determinação da vazão ecológica de rios – Estudo de Caso: Central Hidrelétrica de Funil;\\

Estudo da influência da operação de um grupo gerador sobre a ictiofauna;\\

Estudo de sistemas de impedimento de entrada de peixes em turbinas hidráulicas;\\

O balanço de carbono nos reservatórios de FURNAS Centrais Elétricas S.A.; e\\

Sistema de simulação da incorporação de biomassa durante o enchimento de compartimentos de reservatórios.\\

Dez cartas Patentes, três internacionais

A Empresa participa do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica 
(P&D), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e destina anualmente 0,4% de sua 
receita operacional líquida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao Fundo 
Setorial de Energia (FNDCT/CT-Energ), e mais 0,4% para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento internos, conforme determinação das leis números 9.991/2000 e 10.848/2004. 

FURNAS contribui ainda para a manutenção do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) e, como 
contrapartida, tem o direito de participação em sua carteira de projetos de pesquisa. O investimento na 
produção de tecnologia e conhecimento rendeu à Empresa, até 2008, dez cartas patentes, das quais três são 
internacionais. Além disso, aguarda exame de três pedidos de patentes. Todos os seus inventos, desenvolvidos 
individualmente ou em parceria, são registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
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55A Governança Corporativa

A Empresa, desde 2003, aprimora seu processo de adesão às práticas de Governança 

Corporativa, exigidas ou recomendadas por entidades do Poder Público Federal, da sociedade 

civil e do mercado.

As práticas de Governança Corporativa de FURNAS estão expressas em documentos 

publicados no Manual de Organização e disponíveis na FURNASNet. São eles: Estatuto Social 

e os Regimentos Internos da Empresa, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da 

Diretoria Executiva, bem como as políticas de gestão.

A estrutura de governança é integrada por órgãos da Administração Superior (Conselho de 

Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Auditoria Interna), pela Assembleia  

de Acionistas e por uma Auditoria Independente Externa.

A cada início de mandato, Diretores, Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais 

recebem o Manual de Divulgação e Uso de Informações Relevantes e Política de Negociação 

de Valores Mobiliários, emitido pela Eletrobrás, acompanhado de termo de adesão,  

obrigando-se a pautar suas ações em conformidade com tais regras.

GoVernança corPoratiVa

DE: Diretoria de Engenharia

DC: Diretoria de Construção 

DO: Diretoria de Operação do Sistema e Comercialização de Energia

DF: Diretoria Financeira 

DG: Diretoria de Gestão Corporativa

Gestão

assembleia Geral 
de acionistas

conselho de 
administração

auditoria
independente

conselho Fiscal

auditoria interna

Diretoria executiva

Presidência

Do DF DGDe Dc
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Uma das formas de assegurar a melhor governança é a participação na Gestão de Órgãos 

Colegiados que oferecem apoio técnico à Diretoria Executiva. São eles: os Comitês, que têm 

caráter permanente, e os Grupos de Trabalho, que se dedicam a temas específicos de duração 

restrita ao seu tratamento. FURNAS possui os seguintes comitês:

comitês De Furnas

comitê objetivo

Comitê de Sustentabilidade 
Empresarial

Promover a incorporação, à gestão de FURNAS, dos conceitos e das 
práticas de Sustentabilidade Empresarial em suas dimensões econômico-
financeira, social e ambiental.

Comitê Coordenador de 
Planejamento Estratégico e 
Empresarial

Aprimorar o processo de planejamento estratégico e empresarial de 
FURNAS.

Comissão de Ética Orientar e aconselhar o servidor sobre a ética profissional, no tratamento 
com as pessoas e com o patrimônio da Empresa. 

Comitê de Recursos 
Humanos

Promover, de forma permanente e sistemática, as ações corporativas 
relativas à área de Recursos Humanos (RH), de acordo com as diretrizes 
estratégicas estabelecidas pela Diretoria Executiva de FURNAS.

Comitê de Segurança 
no Trabalho e Saúde 
Ocupacional

Promover, em toda a Companhia, a divulgação e o acompanhamento de 
ações nas áreas de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional.

Comitê de Comercialização 
de Energia

Propor as diretrizes de comercialização de energia elétrica em FURNAS. 

Comitê de Coordenação de 
Novos Negócios

Apoiar a Diretoria Executiva nas deliberações relativas a novos negócios, 
tendo como meta a criação de valor para a Empresa.

Comitê de Recursos Hídricos Orientar a Empresa, de forma permanente e sistemática, nas ações 
relativas a recursos hídricos.

Comitê de Qualidade e 
Produtividade

Formular estratégias e políticas de qualidade.

Comitê de Segurança da 
Informação

Promover o alinhamento às estratégias de FURNAS das ações ligadas à 
segurança da informação.

Comitê de Pesquisa e 
Desenvolvimento

Definir as diretrizes de pesquisa e desenvolvimento e alinhar as ações de 
pesquisa e desenvolvimento às diretrizes estratégicas da Empresa.

Comitê de Informática Promover o alinhamento à estratégia global de FURNAS das ações 
associadas à tecnologia de informação no contexto das iniciativas de 
negócio.

Comitê Pró-Memória Coordenar, de forma permanente e sistemática, as ações ligadas à 
memória e à história de FURNAS, acompanhando e integrando a coleta, 
a preservação, a recuperação e a divulgação de documentos, informações, 
materiais e equipamentos.

Comitê de Normalização 
Técnica

Formular políticas e diretrizes gerais de normalização técnica. 

Comitê de Comunicação 
Corporativa

Propor ações integradas e alinhadas às estratégias da Empresa, no 
campo da comunicação corporativa interna e externa.

Comissão para a Coleta 
Seletiva Solidária

Propor as diretrizes para a implantação, em FURNAS, da coleta seletiva 
de resíduos recicláveis descartados pela Empresa.

Comitê de Seguros Coordenar de forma permanente e sistemática as ações relativas ao 
seguro de bens, equipamentos e instalações de FURNAS.
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57Com o objetivo de adequar seus processos de gestão às melhores práticas de mercado, 

FURNAS deu início à implantação do Sistema de Gestão Empresarial (ERP, sigla em inglês). 

O sistema, com previsão de entrada em operação para janeiro de 2010, conferirá maior 

transparência, confiabilidade e competitividade à gestão da Empresa. 

Em setembro de 2008, foi concluído o projeto de Planejamento Estratégico que contou com a 

participação efetiva do corpo técnico e está alinhado ao Plano de Transformação da Eletrobrás.

comPromisso com o Planeta

A Empresa é signatária de iniciativas como Pacto Global e Objetivos do Milênio, ambas da Organização das 
Nações Unidas (ONU); e Pacto de Ação em Defesa do Clima, lançado pelo Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Por ser subsidiária da Eletrobrás, que possui ações na bolsa de 
Nova York, teve ainda que adaptar seus procedimentos e suas normas aos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley. Em 
2008, FURNAS se tornou Membro-Fundador do Programa Brasileiro GHG Protocol, comprometendo-se a:

Desenvolver um inventário anual de Gases de Efeito Estufa (GEE), de acordo com o \\ GHG Protocol Corporate 
Accounting and Reporting Standard;
Submeter o inventário para publicação, por intermédio do Programa Brasileiro \\ GHG Protocol;
Desenvolver um plano de manejo adequado das emissões de gases de efeito estufa;\\
Rever e implementar sugestões de contabilização e de regras para o relatório; e\\
Contribuir para a construção e revisão estrutural do Programa Brasileiro \\ GHG Protocol, ao término da  
fase-piloto.

ouViDoria

Pensando em aperfeiçoar e estimular os seus serviços, em abril de 2008, FURNAS criou a Ouvidoria, 
garantindo, assim, a implementação de medidas que assegurem uma boa prática de Governança Coorporativa 
e visando uma atuação mais efetiva no âmbito da Responsabilidade Socioambiental. A Ouvidoria de FURNAS 
pretende estabelecer um canal de comunicação permanente com a população e uma via de mão dupla nos 
relacionamentos internos da empresa, com o objetivo de planejar, orientar, executar e avaliar atividades, 
além de também acolher opiniões, sugestões, críticas, reclamações e denúncias por parte dos diversos 
públicos com que se relaciona. A Ouvidoria é responsável, ainda, por promover apurações, buscando soluções 
e providências na mediação de conflitos, tratando, principalmente, de assuntos que possam causar transtorno 
ou dano, inconveniência ou impasse, à Organização ou aos seus públicos interno e externo.

cóDiGo De ética

O Código de Ética de FURNAS, em vigor desde 12 de julho de 2005, integra os documentos oficiais da 
Organização e está disponível para os públicos interno e externo, via FURNASNet e Internet. Encontra-se 
em fase de revisão, a fim de, em conjunto com as demais empresas do Sistema Eletrobrás, atender ao 
Decreto nº 6029/2007 e à Resolução nº 10 da Comissão de Ética Pública (CEP), de 29 de setembro de 2008.
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60 uniDaDes com sistemas De Gestão certiFicaDas

Desde 1992, a Empresa apresenta índices de confiabilidade internacional: 99,99%. A Gestão da Qualidade 
em FURNAS resultou em certificações internacionais e premiações em gestão. Atualmente, a Empresa 
possui 60 unidades com sistemas de gestão certificadas, envolvendo cerca de 1,8 mil pessoas nas normas 
NBR ISO 9001:2000 (Qualidade), NBR ISO 14001:2004 (Ambiental) e OHSAS 18001:2007 (Segurança e Saúde 
Ocupacional), conforme gráfico a seguir. De 2007 para 2008, cinco unidades não renovaram, enquanto 
outras sete obtiveram as certificações de seus Sistemas de Gestão.

Quantidade

uniDaDes certiFicaDas Por ano

2007

58

2006

60

2008

60

três laboratórios acreDitaDos

A acreditação confere o reconhecimento formal da competência de um laboratório ou organização para 
desenvolver tarefas específicas. A Empresa possui três laboratórios acreditados pelo Inmetro, sendo um na 
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE) e dois na Rede Brasileira de Calibração (RBC), que podem 
realizar 140 tipos de serviços acreditados (60 tipos de calibrações e 80 tipos de ensaios).

Quantidade

ensaios e calibrações acreDitaDos Por ano

20072008

140 141

2006

135

Ecoeficiência

Embora em 2008 não tenha havido resultados mensuráveis em iluminação pública foi 

assinado com o Reluz a segunda parte da eficientização de Goiânia, que trará benefícios 

a esta cidade. O total de recursos aplicados em eficiência energética no ano de 2008 foi de  

R$ 8.357,2 mil, sendo R$ 7.964,7 mil provenientes de recursos próprios.

Foram realizados 55 diagnósticos energéticos em escolas, prédios públicos e sistema de 

abastecimento de água e esgoto, nos estados onde a Empresa possui instalações. Estes 

estudos identificaram um potencial de economia de 813 MWh/ano. Nas instalações de 
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59FURNAS, foram realizados sete diagnósticos energéticos, totalizando um potencial de 

economia de 394,13 MWh/ano. Também iniciaram-se estudos para a substituição das bombas 

de recalque e para a instalação de painéis solares, visando a substituição do sistema de 

aquecimento de água para cozinha, refeitório e banheiros, de modo a reduzir custos com 

energia elétrica no Escritório Central.

As ações educativas de conservação de energia e eficiência energética têm como principal 

objetivo promover o uso adequado da energia junto à sociedade, evitando o seu desperdício. 

São prioritariamente direcionadas às novas gerações, a fim de sensibilizá-las para que adotem 

práticas conscientes e sustentáveis de consumo. É dada especial atenção aos municípios onde 

FURNAS atua, por meio de suas unidades regionais de construção e de operação.

Em 2008, executaram-se 58 projetos com foco no uso racional da energia elétrica e água, 

que envolveram 999 mil pessoas. Parte deles é realizada de forma permanente nos estados 

em que FURNAS possui empreendimentos. Destacam-se os seguintes programas:

A Natureza da Paisagem – Energia: Recurso da Vida;\\

FURNAS nas Escolas;\\

FURNAS para Filhos de Empregados;\\

Circuito da Energia; e\\

Patrulha da Energia.\\

Realizaram-se, também, eventos de sensibilização de estudantes e público em geral, 

contemplando atividades lúdico-pedagógicas, que buscam influenciar e mobilizar a sociedade 

para as questões de combate ao desperdício de energia elétrica e água, evidenciando alguns 

resultados de ações individuais e coletivas. Com o mesmo objetivo, foram veiculados folders 

e boletins, e realizadas inserções na mídia externa – rádio, televisão, Internet e jornal, 

exemplificando práticas que evitam o desperdício no dia-a-dia. A tabela a seguir apresenta os 

principais indicadores dos programas permanentes.

atiViDaDes Permanentes

2008 2007 2006

Programa de Educação Ambiental: 
“A Natureza da Paisagem Energia 
– Recurso da Vida”

Nº de participantes em seminários 245 2.324 1.318

Nº de professores capacitados 1.122 3.602 1.236

Nº de alunos treinados por seus professores *264.091 324.180 111.240

Nº de escolas envolvidas 416 484 485

Nº de municípios envolvidos 90 86 46

Programa “FURNAS nas Escolas” Nº de alunos capacitados 54.311 48.693 39.783

Nº de adultos capacitados 4.399 4.875 2.526

Programa “FURNAS para Filhos de 
Empregados”

Nº de alunos capacitados 286 315 76

Programa “Circuito da Energia” Nº de alunos capacitados 8.812 21.014 22.386

Nº de professores capacitados 502 591 751

Programa “Patrulha da Energia” Nº de alunos capacitados 2.861 458 4.858

Nº de professores capacitados 425 118 875

Eventos de sensibilização Nº de pessoas sensibilizadas 204.573 145.818 109.472

total nº de pessoas 541.637 551.988 294.521

*  Até 2007, FURNAS utilizava a estimativa da Eletrobrás: “cada professor capacitado teria condições de treinar cerca de 90 alunos”.  
A partir de 2008, FURNAS passou a levantar junto às escolas participantes, o número de alunos efetivamente treinados.
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Os demais projetos desenvolvidos em 2008, que não são realizados de forma permanente, 

podem ser assim descritos:

Em convênio com a Sociedade Astronômica Brasileira, FURNAS divulgou informações sobre \\

conservação de energia, visando à realização de olimpíadas de conhecimento anuais. Foram 

contempladas as Secretarias de Educação dos 5.560 municípios brasileiros e de 27 estados, 

além das 400 Diretorias Regionais de Educação. Foram enviadas cartas-convite referentes 

à participação nas olimpíadas às escolas da rede de ensinos fundamental e médio do país, 

contendo envelope-resposta postado, visando facilitar o retorno daquelas interessadas em 

participar do projeto. Participaram efetivamente das Olimpíadas de 2008 cerca de 450 mil 

alunos e 5,5 mil professores, pertencentes a 15 mil escolas do país. Todos os participantes 

receberam medalhas e certificados, sendo premiados os melhores colocados.

Em parceria com a Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, realizaram-se cursos \\

direcionados a síndicos e porteiros, com o objetivo de fornecer informações e práticas 

para que evitem o desperdício de energia e de água.

Em parceria com universidades públicas e privadas, FURNAS capacitou professores e \\

alunos nas metodologias de combate ao desperdício de energia e água, para que estes se 

tornem multiplicadores junto às comunidades do entorno. Foram também ministradas 

palestras de sensibilização sobre arquitetura e sistemas elétricos eficientes. A tabela a 

seguir apresenta o número de participantes das atividades específicas realizadas.

atiViDaDes esPecíFicas

2008 2007 2006

Nº de participantes – Olimpíadas Alunos 450.000 - -

Professores 5.500 - -

Nº de participantes – Porteiros 1.353 850 1.674

Nº de participantes – Universidades 563 1.231 424

Nº de pessoas 457.416 2.081 2.098

As iniciativas de otimização de sistemas elétricos realizadas em 2008 proporcionaram 

uma economia de 119,32 MWh/ano. Por outro lado, a Eletrobrás considera que cada pessoa 

capacitada pelo Programa “A Natureza da Paisagem – Energia: Recurso da Vida” economiza 

12,50 kWh/mês. Levando-se em conta que foram 265.213 capacitados em 2008, houve uma 

economia de 3.315,16 MWh/mês, ou seja, 39.782,00 MWh/ano.

Desse modo, a energia economizada pelas ações da Empresa em 2008 foi de 39.901,32 MWh. 

A metodologia constante do Manual para a Elaboração do Programa de Eficiência Energética 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 2008 define os parâmetros para o cálculo  

do custo unitário evitado. Aplicando esta metodologia, o custo total evitado para a  

sociedade na operação do sistema elétrico, decorrente da energia economizada, corresponde 

a R$ 9.705 mil.

A otimização de sistemas de iluminação em unidades operacionais da empresa permitiram 

a economia de 119,32 MWh/ano. Considerando a metodologia do Manual para a Elaboração 

do Programa de Eficiência Energética da Aneel-2008, o custo evitado na operação do sistema 

elétrico, decorrente da energia economizada em projetos internos, corresponde a R$ 29 mil.



F
U

R
N

A
S
  

 r
e
la

tó
r

io
 s

o
c
io

a
m

b
ie

n
ta

l 
20

0
8

61
R$ Mil

ParticiPação relatiVa Dos recursos  
em ProJetos De eFicientização enerGética

eficientização energética 2008 2007 2006

iluminação pública 

Energia economizada (MWh/ano) 0 Não disponível 21.312,34 (1)

Redução na demanda de ponta (MW) 0 Não disponível 4,87 (1)

Custo evitado com a energia economizada 0 Não disponível Não disponível

serviço público 

Energia economizada (MWh/ano) 0 0 21,91 (1)

Redução na demanda de ponta (MW) 0 0 0,11 (1)

Custo evitado com a energia economizada 0 0 Não disponível

instalações próprias (na empresa)

Energia economizada (MWh/ano) 119,32 0 81 (2)

Redução na demanda de ponta (MW) 41,07 0 18 (2)

Custo evitado com a energia economizada 29,22 (3) 0 Não disponível

(1)  Escolas públicas no município de Niquelândia, GO.
(2) Economia em projetos internos (Subestação de Poços de Caldas, MG).
(3) Custo evitado na operação do sistema elétrico, decorrente da energia economizada em projetos internos (SE Bandeirantes), não 

incluindo a redução na demanda de ponta.

R$ Mil

oriGem Dos recursos

educação – conservação e uso racional de energia 2008 2007 2006

Recursos investidos próprios 2.930 1.861 3.437

Recursos investidos de terceiros 343 350 –

Total de recursos 3.273 2.211 3.437

Fontes alternatiVas De enerGia

Faz parte do planejamento estratégico da Empresa o desenvolvimento de projetos de fontes alternativas 
de energia. Desse modo, FURNAS está realizando projetos de Pesquisa e Desenvolvimento junto a 
universidades, nos seguintes temas:

a) aproveitamento da energia das ondas do mar; e

b) uso de biomassa para a geração de energia elétrica.

Além disso, a Empresa está buscando viabilizar projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), Centrais 
Geradoras Eólicas e de Queima de Biomassa para a geração de energia elétrica. FURNAS tem ainda como 
meta tornar eficientes todas as suas unidades, bem como implantar sistemas de gestão integrada (saúde, 
segurança e meio ambiente).
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Recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento

R$ Mil

recursos aPlicaDos Por temas De Pesquisa

2008 2007 2006

Eficiência energética 75,2 28,3 1.455,0

Fonte renovável ou alternativa 235,0 296,9 288,7

Meio ambiente 2.516,7 4.564,0 16.265,7

Qualidade e confiabilidade 1.813,6 545,8 1.602,9

Planejamento e operação 1.309,7 3.841,6 3.503,3

Supervisão, controle e proteção 708,7 225,4 177,8

Medição 79,8 49,2 1.032,4

Transmissão de dados via rede elétrica 396,9 1.355,1 1,5

Geração de energia elétrica 327,4 2,3 4.850,2

Pesquisa estratégica 7.128,9 3.046,1 26.397,9

Transmissão de energia elétrica 165,3 40,6 4.214,1

Total de investimentos em P&D 14.757,2 13.995,3 59.789,5

%

recursos aPlicaDos

Em eficiência energética sobre total investido em P&D 0,5 0,2 2,43

Em fonte renovável ou alternativa sobre total investido em P&D 1,6 2,12 0,48

Em meio ambiente sobre total investido em P&D 17,0 32,61 27,2

Em qualidade e confiabilidade sobre total investido em P&D 12,3 3,90 2,68

Em planejamento e operação sobre total investido em P&D 8,9 27,45 5,86

Em Supervisão, Controle e Proteção sobre total investido em P&D 4,8 1,61 0,30

Em medição sobre total investido em P&D 0,5 0,35 1,73

Em transmissão de dados via rede elétrica sobre total investido em P&D 2,7 9,68 0,01

Em geração de energia elétrica 2,2 0,02 8,11

Em pesquisa estratégica 48,3 21,77 44,15

Em transmissão de energia elétrica 1,1 0,29 7,05



F
U

R
N

A
S
  

 r
e
la

tó
r

io
 s

o
c
io

a
m

b
ie

n
ta

l 
20

0
8

63

comPartilHar  
um Processo De  
DesenVolVimento

[o Relatório Socioambiental]

capítulo 2

comPartilHar  
o resPeito ao  
meio ambiente

capítulo 5
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onda verde

O ANO ERA 1957. O então Presidente da República Juscelino Kubitschek criou a Central Elétrica 

de Furnas S.A. com a missão de construir uma usina que evitasse o colapso energético da 

Região Centro-Sul do Brasil. Mais de meio século depois, o desenvolvimento sustentável – 

formado pela triangulação das áreas ambiental-social-econômica – passou a ser prioridade 

dos setores públicos e privados no planeta inteiro.

O consenso contemporâneo nos setores público e privado tem sido a necessidade de 

produzir riqueza com justiça social e respeito ao meio ambiente. Com o agravamento  

de questões como aquecimento global e esgotamento de recursos hídricos no planeta, o 

conceito de Responsabilidade Social Empresarial tende a se apoiar cada vez mais nestes três 

pilares do desenvolvimento sustentável, o chamado triple bottom line.

Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês), da 

Organização das Nações Unidas (ONU), são grandes, porém necessários, os custos econômicos 

das medidas ambientais na economia global. O relatório do IPCC, publicado em 2007, conclui 

que quanto maiores e mais rápidos forem os cortes nas emissões de gases de efeito estufa, 

maiores serão os custos para a economia mundial. No entanto, algumas das medidas podem 

ser relativamente modestas, aproveitando tecnologias já existentes. O IPCC 2007 deixa claro 

que qualquer custo de ações urgentes ainda será bem menor que o ônus de cruzarmos os 

braços e nos esquivarmos de nossa responsabilidade ambiental hoje.13

Questão ambiental, um dos três  

pilares do desenvolvimento sustentável,  

integra pauta dos setores público e privado

64



brasil: a matriz energética mais renovável do mundo

Mudar a matriz energética e o padrão de consumo estão entre os maiores desafios 

internacionais para reduzir as emissões de gases, que causam o efeito estufa e colaboram 

para o aquecimento global – o equivalente a 49 bilhões de toneladas de CO
2
 lançadas por 

ano na atmosfera. Deste total, 26 bilhões de toneladas se referem à produção de energia, 

que inclui o setor de transporte e o fornecimento e o aquecimento de casas e empresas.  

De acordo com cálculos do IPCC, caso sejam mantidas as atuais políticas energéticas 

mundiais, estas emissões podem chegar a 40 bilhões de toneladas até 2030.14

De acordo com especialistas ambientais, o Brasil é um país que tem grandes possibilidades 

de tornar a sua matriz energética mais renovável. O sucesso de programas como álcool e 

biodiesel estimula investimentos em pesquisa de novas tecnologias e de geração e transmissão 

de energia. Um grande destaque em 2008 foi o etanol, que passou a ser mais consumido 

em veículos leves que a gasolina por ser mais econômico e menos poluente, provando sua 

enorme vocação como alternativa aos combustíveis fósseis para os meios de transporte.

Esse é mais um exemplo da vanguarda brasileira em soluções energéticas não-poluentes. 

Mesmo com o maior potencial hidrelétrico do mundo, o Brasil não se acomoda e fecha 

parceria com outros países – seja para desenvolver novas energias renováveis (biomassa, solar 

e eólica) seja para a criação de novas usinas hidrelétricas nas regiões de fronteira. É o caso 

do primeiro acordo energético da nova Eletrobrás na América Latina, firmado em maio de 

2008. Trata-se de uma hidrelétrica no Peru, capaz de gerar 1.400 MW, com previsão de custo 

em R$ 2 bilhões e prazo de três anos. De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), 

foi ainda acertado um protocolo de intenções para a construção de outras 14 hidrelétricas no 

Peru, produção que pode chegar a 20 mil MW.15

Diretrizes internacionais

A intensa preocupação com a sustentabilidade ambiental do planeta tem aumentado a quantidade e as 
convenções nas últimas três décadas, estabelecendo princípios e diretrizes internacionais sobre o tema. 
Confira as principais:

Diretivas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para multinacionais (1976);\\

Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio (1985);\\

Cúpula da Terra, conhecida como Rio-92 ou ECO-92 (1992);\\

Convenção sobre Diversidade Biológica (1992);\\

Convenção Aarhus (1998), por meio da qual se estabeleceu pela primeira vez uma relação entre os direitos \\
humanos e os direitos ambientais;

Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado Para o Comércio \\
Internacional de Certas Substâncias Químicas, também chamada de Convenção PIC (1998);

Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança (2000);\\

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes – POP (2001);\\

Protocolo de Kyoto (2005);\\

Relatório Stern (2006) sobre os efeitos das alterações climáticas nos próximos 50 anos na economia \\
mundial; e

Relatório Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC (2007).\\
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67terra em ebulição

a temperatura média global aumentou em cerca de 0,7 oc desde 

o advento da era industrial. E o aquecimento do planeta só 

tende a acelerar. Segundo especialistas, a previsão é de que a 

temperatura aumente, em média, 0,7 oc por década. os efeitos 

mais imediatos deste distúrbio são alterações nos padrões de 

precipitação locais, mudanças nas zonas ecológicas, aquecimento 

dos oceanos e derretimento dos glaciares.

banco De DaDos Da amazônia (baDam)

Implementado pela extinta Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em acordo 
com a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Banco de Dados da Amazônia (Badam) sistematiza 
informações sobre demografia, educação, saúde, finanças públicas, economia e instrumentos financeiros 
e fiscais de desenvolvimento regional e as coloca on-line, à disposição pública de todos os interessados na 
Região Amazônica. São dados ambientais e socioeconômicos de 792 municípios em nove estados: Acre, 
Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins – área conhecida como 
Amazônia Legal, que corresponde a nada menos que 60% do território nacional. Ainda em fase de teste, o 
Badam está à cargo da Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA).
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Gerando energia no meio da Amazônia

Para uma empresa que compartilha o respeito ao meio ambiente, a implantação de um 

empreendimento em plena Amazônia é um desafio enorme, mas que FURNAS tem tocado 

com a mesma preocupação e o mesmo cuidado com que administra todos os seus projetos.  

A UHE Santo Antônio está localizada no Rio Madeira, a 10 km de Porto Velho (Rondônia), região 

amazônica, e terá 44 unidades geradoras – com entrada em operação prevista entre 2012 e 2016.

A Licença de Instalação (LI) da usina foi concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no dia 11 de agosto de 2008. Com isso, 

a Madeira Energia S.A. (Mesa) – empresa formada por FURNAS (39%), Fundo de Investimentos 

Amazônia Energia (20%), Odebrecht Investimentos em Infraestrutura (17,6%), Andrade Gutierrez 

Participações (12,4%), Cemig (10%) e Construtora Norberto Odebrecht (1%) – deu início ao 

projeto que terá investimentos em torno de R$ 12 bilhões.

Além da geração de empregos diretos e indiretos, principalmente durante a obra, FURNAS 

acredita que a usina vai possibilitar o desenvolvimento de todo o Estado de Rondônia, com 

os investimentos a serem feitos até 2015, data prevista para o fim da construção da UHE 

Santo Antônio.

Em todos os seus projetos, FURNAS desenvolve vários programas para prevenir, mitigar, 

controlar ou compensar os efeitos ambientais causados por suas atividades e preservar a 

biodiversidade dos ecossistemas em suas áreas de atuação. Na UHE Santo Antônio não 

poderia ser diferente.

O Projeto Básico Ambiental (PBA) prevê o investimento de R$ 800 milhões em 28 programas 

que vão desenvolver 48 ações para minimizar os impactos da construção da hidrelétrica. 

Doze deles já foram implantados, entre os quais: Monitoramento hidrossedimentológico 

e modelagem do reservatório, Conservação da fauna e da ictiofauna (peixes), Programa de 

remanejamento da população atingida na área do canteiro de obra e Programa de apoio ao 

município de Porto Velho.

Energia sustentável

Como uma empresa do setor de energia elétrica, FURNAS se preocupa com a produção de 

uma energia sustentável, visando ao desenvolvimento econômico, à segurança energética e 

à manutenção de um ambiente limpo. Sintonizada com um dos principais desafios do nosso 

tempo, a Empresa realiza ações de eficiência energética que lhe renderam o Prêmio Procel Cidade 

Eficiente em Energia Elétrica, na categoria Educação, em junho de 2008. A premiação é concedida 

pela Eletrobrás e pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal do Rio de Janeiro.

FURNAS adota ações voltadas ao uso e ao consumo sustentável da energia elétrica 

produzida por meio de programas de conscientização, orientação e suporte técnico aos 

consumidores finais, visando ao seu uso sustentável. Nesse sentido, com o objetivo de auxiliar 

os consumidores de energia elétrica a entender seus gastos, e ainda incentivar o combate ao 

desperdício, FURNAS desenvolveu um simulador de consumo de energia, disponível em um 

link no site da Empresa.
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69A responsabilidade no uso dos recursos naturais é um dos compromissos de FURNAS. Para 

colocá-lo em prática, a Empresa segue os princípios da sua Política Ambiental, complementada 

principalmente pelas políticas de recursos hídricos e de recursos florestais.

A despeito de possuir uma matriz energética extremamente favorável em termos da origem 

dos recursos naturais, FURNAS está consciente dos grandes desafios impostos pelas mudanças 

climáticas e alinhada ao conceito de sustentabilidade, além de considerar o desenvolvimento 

de projetos de fontes alternativas de energia em seu planejamento estratégico.

Política ambiental

A Política Ambiental de FURNAS é baseada nos seguintes princípios:

Integração da Política Ambiental às demais políticas da Empresa;\\

Incorporação do componente ambiental às etapas de planejamento, projeto, construção e operação de \\
seus empreendimentos;

Atendimento à legislação ambiental e aos compromissos ambientais assumidos;\\

Informação pública dos dados ambientais associados a seus empreendimentos;\\

Promoção do 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 a melhoria contínua do \\
desempenho ambiental; e

Racionalização do uso de recursos naturais e combate ao desperdício de energia elétrica.\\

Política De recursos HíDricos

A Política de Recursos Hídricos de FURNAS é norteada pelos seguintes princípios:

Integrar esta política à Política Nacional de Recursos Hídricos e às demais Políticas da Companhia;\\

Promover a integração com as comunidades, associações e demais partes interessadas visando à troca de \\
informações que auxiliem a implementação da Política de Recursos Hídricos, de forma participativa;

Atuar em articulação com os órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e \\
com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), visando atenuar os efeitos adversos de eventos 
hidrológicos críticos sobre as populações situadas em locais que sofram influência dos empreendimentos 
da Companhia;

Promover o uso racional da água, de forma a assegurar o atendimento ao mercado de energia elétrica sob \\
responsabilidade de FURNAS, considerando seus usos múltiplos;

Acompanhar o comportamento limnológico e da qualidade da água dos reservatórios das usinas da \\
Companhia e dos demais corpos hídricos utilizados em seus empreendimentos, propondo medidas para 
prevenir e mitigar eventuais impactos nos recursos aquáticos, junto aos órgãos ambientais competentes, 
quando necessário;

Atuar na gestão dos recursos hídricos das bacias hidrográficas onde estão localizados seus \\
empreendimentos;

Promover a capacitação dos empregados de FURNAS, visando aprimorar o conhecimento sobre a Política \\
Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, bem como a 
sua representação em fóruns de recursos hídricos; e

Aplicar os princípios desta Política às etapas de planejamento, projeto, construção e operação de seus \\
empreendimentos.
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Política De recursos Florestais

A Política de Recursos Florestais de FURNAS é orientada pelos seguintes princípios:

Integrar esta política às demais políticas da Companhia, em especial à ambiental;\\

Atender à legislação pertinente, às normas internas da Companhia e aos compromissos ambientais \\
assumidos, bem como acompanhar a evolução de questões referentes às políticas florestais junto  
às entidades do setor elétrico e aos órgãos governamentais;

Promover a valoração dos recursos florestais por meio de eventos, treinamento e capacitação das pessoas \\
envolvidas na atividade-fim da Companhia;

Planejar e gerenciar as atividades de manejo, tais como o controle e a supressão de vegetação, e de \\
conservação de recursos florestais, de forma integrada, participativa e com ações descentralizadas, visando 
o uso eficiente e melhor aproveitamento desses recursos e a minimização das interferências ambientais;

Estabelecer, implementar, avaliar e monitorar sistemas, planos, programas, processos e normas de gestão \\
de recursos florestais da Companhia;

Estimular o uso de modelos de certificação relacionados com o manejo e a conservação dos recursos \\
florestais;

Promover a conservação dos recursos florestais por meio da revegetação, do reflorestamento e da \\
recomposição de vegetação nas áreas de propriedades de FURNAS para as quais não haja planos de 
utilização ou expansão, visando à proteção dos empreendimentos da Companhia, à melhoria da condição 
humana e à manutenção da biodiversidade;

Incentivar e apoiar programas ou projetos de conservação dos recursos florestais em áreas adjacentes aos \\
empreendimentos de FURNAS; e

Promover ações de conservação genética dos recursos florestais, com especial interesse nas espécies raras, \\
endêmicas, ameaçadas de extinção ou com potencial econômico, visando à obtenção de matrizes para a 
produção de mudas ou para intercâmbio com outras instituições e à manutenção da representatividade 
da biodiversidade na área de seus empreendimentos.

Outorgas de direito de uso de recursos hídricos

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo da utilização da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso a ela.

A Agência Nacional de Águas (ANA) é responsável pela emissão de outorgas de direito 

de uso de recursos hídricos de domínio da União. Naqueles cujo domínio é dos Estados e 

do Distrito Federal, a solicitação de outorga é feita às autoridades estaduais responsáveis 

pelo gerenciamento dos recursos hídricos, tais como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(Igam), o Departamento de Águas e Energia Elétricas no Estado de São Paulo (DAEE/SP), o 

Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (Inea/RJ), entre outros.

Em 2008, FURNAS iniciou o levantamento dos usos de recursos hídricos passíveis de 

outorga e deu entrada nas solicitações aos órgãos competentes.

A Empresa recebeu parecer favorável à solicitação de outorgas relativas aos aproveitamentos 

em fase de implantação: usinas hidrelétricas Santo Antônio, Batalha e Simplício Queda Única.
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71A UTE Santa Cruz obteve outorga por intermédio de Portaria da Superintendência Estadual 

de Rios e Lagoas (Serla), a UTE Roberto da Silveira – Campos, por Resolução da ANA e as 

Subestações de Ibiúna e Itaberá, por Portarias do DAEE/SP.

Além de possuir política e comitê corporativo dedicado ao tema, FURNAS tem como 

estratégia participar de uma série de fóruns de recursos hídricos.

Participação em fóruns de recursos hídricos

Comitê Guandu – Rio Guandu \\

Comitê Médio Paraíba do Sul\\

Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Ceivap\\

Comitê Paranaíba – Rio Paranaíba\\

Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas – GD3 – Rio Grande\\

Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande – GD7 – Rio Grande\\

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ\\

Compensação Financeira pela Utilização  
de Recursos Hídricos (CFURH)

A Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH), conhecida 

como royalty da água, está definida na Constituição Federal e seu valor equivale a 6,75% de 

toda a energia produzida mensalmente em uma hidrelétrica. A quantia é repartida entre 

entidades da União, os estados onde se localizam os reservatórios dessas usinas, assim como 

os municípios. O valor é definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que 

gerencia a arrecadação e distribuição dos recursos. A Compensação é paga mensalmente, e 

só não pode ser usada para pagamento de folha de pessoal ou para quitar dívidas, exceto as 

contraídas junto à União.

Em 2008, dez usinas hidrelétricas de FURNAS pagaram a 139 municípios dos estados de 

Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal,  

R$ 153 milhões de CFURH.

Da parte destinada à União, o Ministério de Meio Ambiente (MMA) recebeu R$ 4 milhões, 

mesmo valor que o Ministério de Minas e Energia (MME). O Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT) ficou com R$ 5,4 milhões e a Agência Nacional de Águas (ANA) 

com R$ 16,9 milhões. Os valores significam um grande reforço de caixa e possibilitam a oferta 

de melhores serviços públicos à população.
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R$

Distribuição

2008

Estados (45%) Distrito Federal (DF) 9 mil

Rio de Janeiro (RJ) 1,189 milhão

Mato Grosso (MT) 975 mil

São Paulo (SP) 7,430 milhões

Goiás (GO) 18,055 milhões

Minas Gerais (MG) 33,488 milhões

Total Estados (45%) 61,146 milhões

Total Municípios (45%) 61,146 milhões

União (10%) MMA* (3%) 4,074 milhões

MME (3%) 4,074 milhões

FNDCT (4%) 5,432 milhões

Total União 13,580 milhões

Total ANA** 16,975 milhões

Total CFURH 152,775 milhões

* MMA – Política Nacional de Recursos Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
** ANA – Agência Nacional de Águas.

Licenciamento ambiental

O Sistema de Acompanhamento de Licenciamento Ambiental (Sala), em operação desde 

2005, permite a consulta, pela FURNASNet, das informações sobre as licenças ambientais de 

usinas, subestações linhas de transmissão e outros empreendimentos por qualquer empregado 

de FURNAS. O Sala facilita o controle dos processos de concessão e renovação das licenças, pois 

alerta para o prazo de apresentação dos documentos aos órgãos ambientais. É fundamental 

para as áreas regionais da Empresa que lidam diretamente com a fiscalização ambiental.

As principais licenças ambientais concedidas em 2008 foram:

licenças conceDiDas em 2008

tipo de licença empreendimento órgão ambiental

Licença Prévia (LP) LT 345 kV Furnas – Pimenta 2 Copam

Licença de Instalação (LI) UHE Batalha Ibama

UHE Santo Antônio Ibama

LT 345 kV Luiz Carlos Barreto – Furnas Ibama

LT 345 kV Luiz Carlos Barreto – Mascarenhas de Moraes Ibama

LT 345 kV Macaé – Campos 3 Feema

LT 500 kV Angra – Rio 2 Ibama

SE Iriri Semaur

SE Rocha Leão Feema

Licença de Operação (LO) SE Ibiúna SMA

SE Vitória Iema
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73Geração de Energia Elétrica

Praticamente toda a energia produzida por FURNAS é hidráulica, ou seja, a empresa 

utiliza principalmente a água, um recurso renovável, para gerar energia elétrica. O volume 

total deste recurso utilizado em 2008 foi de 93.749,28 km3. As usinas termelétricas respondem 

pelo restante da energia produzida por FURNAS. As tabelas a seguir detalham dados sobre a 

geração de energia elétrica na Empresa:

%

enerGia ProDuziDa Por Furnas

2008 2007 2006

Geração hidráulica 99,5 99,1 100,0

Geração térmica convencional 0,5 0,9 0,0

total 100,0 100,0 100,0

km³

Volume De áGua utilizaDo na Geração De enerGia elétrica  
Pelas usinas Do sistema Furnas, em 2008

usina hidrelétrica Volume turbinado

Furnas 8.736,60

Mascarenhas de Moraes 10.245,94

Luiz Carlos Barreto 10.589,20

Porto Colômbia 13.573,44

Marimbondo 18.914,31

Corumbá 4.038,31

Itumbiara 16.468,66

Funil 2.243,23

Serra da Mesa 6.768,68

Manso 2.170,91

total 93.749,28

consumo De combustíVeis Da Geração Das  
usinas termelétricas (ute) camPos e santa cruz, em 2008

usina ttermelétrica combustível principal combustível secundário

tipo consumo tipo consumo

Campos Óleo combustível B1 13.944 toneladas Óleo diesel 181.198 litros

Santa Cruz Óleo diesel especial 41.560.333 litros - -
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Gestão da Biodiversidade

FURNAS investe na consolidação de unidades de conservação instituídas pelo Poder 

Público, cobrindo uma área de cerca de 1.260 mil hectares (ha) de Cerrado e Mata Atlântica. 

O acréscimo de 77 ha em 2008 resulta de inclusões das áreas protegidas da Reserva Particular 

do Patrimônio Natural Fazenda do Baú, Pompeu (MG), referente à UHE Retiro Baixo; e do 

Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia, São Paulo (SP), referente à LT 750 kV Itaberá 

– Tijuco Preto III.

ha

área ProteGiDa

acumulado até o ano

2008 1.257.106

2007 1.257.029

2006 1.226.577

Em conformidade com a legislação ambiental vigente no país, FURNAS realiza estudos da 

fauna silvestre em seus empreendimentos hidrelétricos ou linhas de transmissão, e estuda 

também as espécies vegetais em áreas sob a sua influência.

Para a elaboração dos estudos ambientais da Usina Hidrelétrica Simplício foram realizados 

levantamentos da flora, fauna e ictiofauna da região, complementados pelos levantamentos 

efetuados para a elaboração do Projeto Básico Ambiental (PBA) do empreendimento. Nessa fase 

de PBA, realizou-se o inventário florestal da região que classificou os remanescentes florestais 

encontrados como Floresta Estacional Semidecidual (Mata Atlântica), em estágio inicial e médio 

de regeneração. Tais remanescentes já se encontram bastante antropizados, sofrendo pressão 

em decorrência da presença de gado e da realização de queimadas ocasionais.

O resgate de germoplasma das áreas diretamente afetadas pelas obras de construção 

da Usina Hidrelétrica Simplício foi concluído em novembro de 2008, tendo sido coletados  

212 kg de sementes de 62 espécies, totalizando cerca de 18 milhões de sementes. As campanhas 

de monitoramento da fauna silvestre e da ictiofauna terão início em 2009. FURNAS definirá 

a Área de Preservação Permanente (APP) no entorno dos reservatórios e canais dessa usina, 

efetuando o plantio de espécies da Mata Atlântica em cerca de 1.200 ha.
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75Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Em 2008, FURNAS implantou, no âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

(Prad), um conjunto de ações em seus empreendimentos de transmissão e geração de energia 

elétrica. Foram realizadas vistorias para avaliar a implantação de medidas físicas, biológicas 

e físico-biológicas. 

caracterização Das PrinciPais meDiDas conserVacionistas

medidas Descrição ações a serem implantadas resultados esperados

Físicas Utilização de construções \\
(obras de contenção) para 
estancar processos de 
degradação.

Construções de canais \\
de desvio de drenagem, 
revestidos ou não.

Construção de muros  \\
de proteção e outras 
medidas pontuais.

Construção de diques  \\
de solo-cimento.

Reversão imediata \\
da tendência 
do processo de 
degradação. Medida 
emergencial.

biológicas Utilização da capacidade \\
da cobertura vegetal de 
proteção do solo contra 
processos erosivos.

Implantação de \\
leguminosas.

Implantação de  \\
gramíneas.

Implantação de  \\
essências arbóreas.

Apresentação de \\
resultados após o 
estabelecimento da 
cobertura vegetal.

Consolidação \\
de processos de 
recuperação em 
longo prazo.

Físico-biológicas Utilização da combinação \\
das duas medidas citadas 
anteriormente, sendo as 
medidas físicas aplicadas, 
de preferência, com 
materiais biodegradáveis.

Plantio com sistema  \\
de almofadas.

Implantação de  \\
biomanta vegetal.

Execução de bacias de \\
dissipação com eucalipto  
ou almofada.

Reversão imediata \\
do problema, porém 
não-consolidação 
dos processos de 
recuperação. Medida 
intermediária.

Em 2008, o Prad foi executado nos seguintes empreendimentos: Usina Hidrelétrica  

Serra da Mesa e Subestação Viana. Além dos programas apresentados acima, destacam-se as 

seguintes ações:

Serviços de recuperação de áreas remanescentes das usinas hidrelétricas Furnas, \\

Mascarenhas de Moraes, Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Porto Colômbia, Marimbondo, 

Itumbiara e Corumbá, por meio de reflorestamento com espécies nativas.

Obras de recuperação de voçoroca na Usina Hidrelétrica Itumbiara.\\

Atividades de recuperação de áreas degradadas durante a implantação da UHE Simplício.\\
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ProGrama De recuPeração De áreas DeGraDaDas  
Da lt cacHoeira Paulista – aDrianóPolis iii (concluíDo)

intervenção quantitativo realizado

Medidas biológicas 23.674 m2

Plantio de gramíneas 22.188 m2

Plantio de leguminosas 400 m2

Plantio de arbóreas 181 mudas ou 1.086 m2

Medidas físicas 3.755 m lineares

Canaletas sem revestimento 187 m

Canaletas com revestimento (pronta ou cimento e areia) 3.476 m

Caixas de sedimentação 72 unid.

Manilha para bueiro 82 m

Manilha para dreno 10 m

Medidas físico-biológicas

Almofadas biológicas 160 unid.

Atividades pontuais

Ponte 2 unid.

Muro de sustentação 1 unid.

Áreas desapropriadas

Nos processos de desapropriações necessárias à implantação de novos empreendimentos, 

FURNAS dá prioridade às aquisições por meio de acordos, como ocorreu em todos os imóveis 

liberados em 2008, conforme apresentado na tabela a seguir.

aquisições De imóVeis Por meio De acorDos

empreendimento total de
atingidos

em
negociação*

Proprietários não-
Proprietários

liberados
em 2008

Proprietários não-
Proprietários

UHE Batalha 503 53 51 2 25 23 2

UHE Simplício  
Queda Única

334 216 106 110 82 50 32

LT 345 kV  
Ouro Preto 2/
Vitória

943 22 18 4 1 1 0

LT 345 kV  
Cachoeira 
Paulista/ 
Adrianópolis III

238 27 24 3 0 0 0

LT 345 kV Macaé/
Campos III

113 83 77 6 51 44 7

LT 500 kV 
Bateias/Ibiúna

976 1 0 1 0 0 0

* Os números referem-se aos imóveis ainda em processo de negociação. A maioria das negociações já foi concluída.
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ProDução De muDas

Em 2008, a produção de mudas de espécies vegetais por FURNAS foi desenvolvida em seis viveiros, 
localizados nas usinas de Furnas, Estreito, Marimbondo, Itumbiara, Funil e Serra da Mesa. No referido ano, 
foram produzidas em torno de 260.485 mudas destinadas às ações de recuperação de áreas degradadas 
pelos empreendimentos da Empresa e ao reflorestamento, por atuação direta de FURNAS ou em parceria 
com as prefeituras.

Controle de emissões atmosféricas

As principais emissões atmosféricas das unidades geradoras de FURNAS são das usinas 

termelétricas de Campos e Santa Cruz (Rio de Janeiro) e estão intrinsecamente associadas 

ao tipo de combustível utilizado e à tecnologia adotada. O papel das usinas termelétricas 

no sistema integrado brasileiro é atender os períodos de escassez de água, de seca mais 

intensa, garantindo o fornecimento de energia. Caso as usinas hidrelétricas estejam em 

condições plenas de operação, as termelétricas permanecem não-operantes. Assim, o volume 

de emissões depende do tempo anual de operação e do tipo de combustível e processo 

produtivo adotado.

FURNAS monitora constantemente a qualidade do ar nas áreas em que estão instaladas 

as duas usinas termelétricas. Encontra-se em fase de comissionamento uma nova estação de 

monitoramento da qualidade do ar e de parâmetros meteorológicos, instalada no município 

de Seropédica, no Rio de Janeiro, que analisará em tempo real as emissões atmosféricas 

da Usina Termelétrica de Santa Cruz. Os dados obtidos nessa estação subsidiarão o Órgão 

Ambiental Estadual no estudo da bacia aérea daquele município, contribuindo ainda para a 

identificação e o controle das atividades poluidoras da região.

A ampliação da Usina Termelétrica de Santa Cruz, iniciada em 2002, prevê o emprego do 

ciclo combinado, que tem como um dos seus principais elementos um gerador de vapor capaz 

de recuperar parte do calor dos gases de exaustão das turbinas a gás. Com isso, a eficiência 

térmica eleva-se substancialmente.

FURNAS iniciou, em 2007, um programa de recuperação e tratamento do gás hexafluoreto 

de enxofre (SF
6
) nas atividades de manutenção de disjuntores e barramentos blindados. O 

gás SF
6
 é aplicado nos disjuntores da Empresa, com objetivo de extinguir o arco elétrico 

nas subestações blindadas. Este gás tem potencial de aquecimento global aproximadamente 

23 mil vezes superior ao dióxido de carbono (CO
2
). Além de contribuir para a redução das 

emissões atmosféricas, esta iniciativa reduziu consideravelmente os custos, uma vez que o 

preço do SF
6
 é muito elevado.

kg

recuPeração Do calor Dos Gases De eXaustão Das turbinas a Gás

ano quantidade recuperada

2008 523

2007 45

total 568
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FURNAS também mantém controle sobre as emissões atmosféricas de sua frota de 

veículos, atendendo os padrões exigidos pela legislação. A tabela a seguir apresenta os dados 

de consumo de combustíveis da frota de veículos da Empresa.

l/km

consumo De combustíVeis Pela Frota De Veículos

tipo de combustível 2008 2007 2006

Diesel 7,88 7,93 7,22

Gasolina 12,92 10,87 10,50

Álcool 4,45 6,31 7,58

Gestão de Resíduos

A Empresa adota diversas medidas de manejo, armazenamento e descarte de resíduos, 

especialmente daqueles que são considerados perigosos. Incentiva a coleta seletiva e a 

reciclagem de lixo. Além disso, tem por prática:

Promover a melhoria contínua de suas práticas e processos;\\

Conscientizar os operadores e as equipes de manutenção no sentido de evitar que os \\

resíduos gerados não causem dano ao meio ambiente;

Identificar e armazenar de forma apropriada os resíduos gerados e certificar-se de que \\

os mesmos serão descartados de acordo com os procedimentos previstos na legislação 

em vigor; e

Contratar somente empresas licenciadas para transporte e descarte de resíduos \\

perigosos, que sigam os procedimentos, as exigências e as práticas ditadas pelo órgão 

ambiental competente, e manter um cadastro atualizado dessas empresas.

Bifenilas Policloradas (PCB)

Conforme determina a legislação, todos os equipamentos que usam óleo isolante à base 

de Bifenilas Policloradas (PCB), conhecidas como ascarel, vem sendo substituídos ao final de 

sua vida útil. FURNAS contrata, via licitação pública, empresas especializadas e detentoras 

de licenças ambientais para a descontaminação dos transformadores e incineração desses 

resíduos. De acordo com o plano de manejo de PCB, em 2009, todos os equipamentos que 

utilizam esse material terão sido substituídos e todos os resíduos devidamente incinerados.

%

maneJo De Pcb

meta (2009) 2008 2007 2006

Percentual de equipamentos substituídos por  
óleo mineral isolante sem PCB

36 4 0 60
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Descarte De Pcb – ascarel

ano empresa quantidade (kg) licenças ambientais

2007/2008 Cetrel
Gaiapan

196.200 Feema nº 356
Feema nº FE0011732
CRA ATRP0378

2005/2006 WPA Ambiental Ltda. 14.040 Feema nº 983.854
Cetesb nº 27000053
Cetesb nº 27000052

Óleo mineral isolante e hidráulico

FURNAS procura regenerar a maior quantidade possível de óleo isolante de transformadores 

por meio de tratamento físico-químico. Quando se torna tecnicamente inviável a recuperação 

do óleo, FURNAS o vende, por meio de leilões públicos. A venda é restrita a rerrefinadores 

credenciados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), conforme previsto nas Portarias  

ANP nº 127, de 30/7/1999, e nº 128, de 28/8/2001.

Quanto ao óleo hidráulico, cujas quantidades são pouco expressivas, a alienação dos seus 

resíduos é realizada juntamente com o óleo mineral isolante não passível de regeneração. As 

quantidades vendidas dos dois tipos de óleo nos três últimos anos são apresentadas a seguir:

VenDa De óleo isolante e HiDráulico

ano Volume (litros)

2008 529.700

2007 406.100

2006 312.500

Lâmpadas fluorescentes

As lâmpadas fluorescentes usadas ou quebradas também são vendidas para empresas 

devidamente credenciadas, para a sua reciclagem e disposição.

lâmPaDas DescartaDas

ano Produto quantidade

2008 Lâmpadas fluorescentes usadas

Lâmpadas fluorescentes quebradas

11.805 peças

170 kg

2007 Lâmpadas fluorescentes usadas

Lâmpadas fluorescentes quebradas

11.805 peças

150 kg

2006 Lâmpadas fluorescentes usadas

Lâmpadas fluorescentes quebradas

9.044 peças

-
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Baterias

A partir de novembro de 2008, iniciou-se a sistemática de alienação de baterias. Os editais 

de alienação preveem que as empresas participantes sejam credenciadas junto aos órgãos 

ambientais competentes. Nos anos anteriores, as baterias foram devolvidas aos fabricantes, 

sem ônus para a Empresa.

nº de peças

alienação De baterias

ano baterias alcalinas baterias ácidas

2008 566 170

2007 105 188

2006 58 248

Sucatas

Em FURNAS, as sucatas são basicamente originadas de sobras de obras, manutenção ou 

troca de equipamentos, modernização ou descomissionamento de instalações.

Material (t)

sucatas VenDiDas em leilão

2008 2007 2006

Sucata ferrosa 486 527 1.008

Sucata de cobre/latão nu 53 18 22

Sucata de alumínio e cabo de alumínio com alma de aço 74 144 69

Sucata de cabo isolado de cobre e alumínio 28 63 42

Sucata de aparas de papel 27 51 57

total 668 803 1.198

Outros resíduos

Outros resíduos industriais provenientes das atividades de operação e manutenção são 

encaminhados para disposição em aterro industrial ou para utilização em co-processamento 

de indústrias (por exemplo, fábricas de cimento), por meio de empresas especializadas e 

devidamente licenciadas.

resíDuos trataDos

ano resíduo quantidade (t) tratamento

2008 Solo/brita contaminada com óleo isolante 39,28 Aterro industrial – Classe I

Sólidos diversos contaminados com óleo isolante 5,40 Co-processamento

Sólidos diversos contaminados com óleo isolante 
e lubrificante

2,12 Co-processamento

Embalagem com resíduo com tinta 0,45 Co-processamento

2007 Estopa contaminada com óleo hidráulico 7,60 Co-processamento

Absorvente contaminado com óleo hidráulico 2,88 Co-processamento
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81Programa de coleta seletiva

Criado em 2006, o Programa de FURNAS “Papel Social – Não Faça Lixo, Faça Coleta 

Seletiva” foi reformulado em 2008 e passou a se chamar “Coleta Seletiva Solidária”. O objetivo 

da reformulação é atender o Decreto nº 5.940, que determina que os resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, direta e indireta, 

sejam destinados às associações e cooperativas de catadores.

kg

materiais DoaDos (em 2008)

material quantidade

Papel 48.634

Plástico 3.532

Metal 6.442

Vidro (RJ) 21

Para colocar em prática o programa foi realizada a capacitação de todos os funcionários, com 

especial atenção dada àqueles de serviços gerais, que lidam diretamente com o descarte de 

resíduos. Em 2008, FURNAS sediou, no Rio de Janeiro, o 1º Fórum dos Órgãos Federais, no qual 

foram discutidos os principais aspectos da Coleta Seletiva Solidária e do Decreto nº 5.940/06.

Nº de funcionários

ProGrama De coleta seletiVa – caPacitação (2008)

local treinamento Palestra teatro

Escritório Central (RJ) 207 500 200

Itumbiara (GO) 19 120 -

Vitória (ES) 10 73 -

Jacarepaguá (RJ) 33 300 100

Poços de Caldas (MG) 19 76 40

Óleo vegetal

O óleo vegetal do restaurante do Escritório Central, no Rio de Janeiro, é doado ao Programa 

de Reaproveitamento do Óleo Vegetal do Estado do Rio de Janeiro (Prove). O Prove é formado 

por várias cooperativas que realizam a coleta do óleo, posteriormente aproveitado para 

fabricação de biodiesel em um programa coordenado pela Secretaria de Ambiente do Estado 

do Rio de Janeiro e Petrobras. Em 2008, foram doados 960 litros de óleo vegetal (volume 

referente a três meses de coleta).
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sistemas de Gestão

FuRNaS implantou o Sistema de Gestão ambiental (SGa),  

em conformidade com os requisitos da norma NBR ISo 14001,  

em duas unidades: Subestação de Ibiúna e Subestação de  

Foz do Iguaçu.

monitoramento Dos reserVatórios

FURNAS realiza programas de monitoramento limnológico e da qualidade da água em todos os seus 
reservatórios em operação e em construção. Nas usinas hidrelétricas, FURNAS realiza também o 
monitoramento da ictiofauna (peixes). Destaca-se, ainda, entre os monitoramentos realizados pela 
Empresa, o da pesca profissional realizado na área de influência das usinas onde essa atividade é permitida 
pela legislação estadual.

monitoramento Dos eFluentes inDustriais e sanitários

FURNAS monitora os efluentes líquidos industriais e a água potável em suas unidades operacionais, 
por meio de ensaios químicos, físico-químicos e microbiológicos. Quanto à manutenção dos sistemas 
de controle e monitoramento da qualidade dos efluentes e água potável são desenvolvidas as seguintes 
atividades:

Avaliação técnica periódica dos processos de tratamento de água potável dos sistemas alternativos (poço \\
artesiano), sistema convencional composto por obras civis, equipamentos, tratamento com produtos 
químicos, entre outros;

Estabelecimento de parâmetros físico-químicos, químicos e microbiológicos para controle da qualidade da \\
água potável e efluentes;

Recomendações técnicas para adequação das instalações de tratamento de água dos sistemas alternativos \\
e convencionais, conforme as legislações e NBR;

Revisão do plano de amostragem para controle da qualidade dos efluentes e água potável produzida e \\
fornecida nas unidades;

Apoio às unidades da empresa na implantação de novos processos de tratamento de efluentes, com \\
recomendações de análises de controle de qualidade aos laboratórios, de FURNAS ou contratados; e

Atendimento ao processo, no surgimento de problemas técnicos.\\

controle de efluentes

Em diversas unidades da Empresa estão sendo  

construídas novas caixas separadoras de água e  

óleo e estações de tratamento de esgotos.
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83Trabalhando os passivos ambientais

Considerando a atual Política Nacional de Meio Ambiente, FURNAS vem trabalhando os 

passivos ambientais, dando pleno atendimento às condicionantes estabelecidas para cada 

licença dos empreendimentos anteriores a esta Política vigente, os quais encontram-se em 

processo de regularização ambiental junto aos órgãos ambientais pertinentes.

R$ Mil

sanção aDministratiVa De natureza ambiental  
recebiDa nos últimos 3 anos

autos de infração / Data empreendimento objeto órgão expedidor Valor

Nº 561641
27.04.2006

UHE Porto Colômbia Vazamento de óleo 
hidráulico da unidade 
geradora da turbina 2 a 
jusante do reservatório.

Ibama/MG 20

Nº 2163 e nº 2164
13.08.2007

LT Derivação  
Angra /Rio II

Movimento de terra,  
corte e aterro.

– 0,42

R$ Mil

multas Por Violação De normas ambientais e ações JuDiciais 
relacionaDas ao meio ambiente com Valor suPerior a r$ 1.000 mil

Processo Vara Federal objeto Valor

2000.03.48050-4 – Mortandade de peixes na UHE Corumbá 5.000

2004.35.00.018667-7 8ª Anulação ou cancelamento dos  
efeitos da Licença de Operação da UHE 
Serra da Mesa, até o cumprimento de 
suas condicionantes.

550.000

2005.35.00.022488-0 2ª Levantamento censitário e 
reassentamento da população atingida 
em razão da UHE Serra da Mesa.

15.000

2006.41.00.004844-1 3ª Ação movida pelo Ministério Público 
Federal e Ministério Público do Estado 
de Rondônia contra o consórcio Enersus, 
FURNAS, Aneel e Ibama.

1.000

ação JuDicial ambiental criminal soFriDa nos últimos três anos

FURNAS recebeu somente uma ação penal pública, por crime contra o meio ambiente em 10 de setembro 
de 2007, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Proc.: 0019.07.015305-1 – Comarca de Alpinópolis (MG).
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Educação Ambiental

FURNAS desenvolve uma série de atividades de educação ambiental tanto para o público 

interno quanto para o externo. No âmbito externo, essas atividades estão usualmente 

associadas aos programas de educação ambiental desenvolvidos para os empreendimentos 

em construção ou em processo de licenciamento ambiental, e ao programa de conservação 

de energia. Em geral, são desenvolvidos por meio de parcerias com as secretarias estaduais e 

municipais de Educação e organizações não-governamentais.

Programas de educação ambiental associados  
aos processos de licenciamento

Os programas de educação ambiental associados aos empreendimentos em processo de 

licenciamento, desenvolvidos em 2008, são apresentados a seguir:

Linha de Transmissão 345 kV Itumbiara – Brasília Sul/Variante\\

Foram realizadas atividades de capacitação em educação ambiental, de 40 horas, para 

151 educadores dos municípios goianos de Urutaí (59 educadores de três escolas), Orizona  

(35 educadores de 12 escolas) e Santo Antônio do Descoberto (57 educadores de 23 escolas).

Usina Hidrelétrica Simplício\\

Os seguintes cursos foram realizados: capacitação em educação ambiental, com 

educadores dos quatro municípios da área de influência (Além Paraíba e Chiador, 

em Minas Gerais; e Sapucaia e Três Rios, no Rio de Janeiro); qualidade da água para 

alunos da Faculdade de Além Paraíba, com público oriundo de Sapucaia, Além Paraíba 

e Chiador; capacitação em gestão e educação ambiental (geração de emprego e renda) 

nos quatro municípios.

Usina Hidrelétrica Batalha\\

As principais atividades de educação ambiental realizadas nos municípios da área 

de influência do empreendimento (Paracatu, MG; e Cristalina, GO) coincidiram com as 

comemorações da Semana do Meio Ambiente. O foco principal tem sido o trabalho nas 

escolas pertencentes aos cinco assentamentos rurais existentes na área de influência 

do empreendimento, mas diversas atividades foram desenvolvidas também em cinco 

escolas da área urbana (duas em Paracatu e três em Cristalina), envolvendo cerca de  

600 alunos do ensino fundamental da área rural e 425 alunos da área urbana do 

município de Paracatu. Merecem destaque ainda os cursos de capacitação em 

educação ambiental para 60 educadores da rede pública e profissionais de saúde dos  

dois municípios.
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85Linha de Transmissão 750 kV Itaberá-Tijuco Preto III – APA Capivari-Monos\\

Foi oferecido um curso de formação continuada para 30 professores com 70 horas de 

duração. Esse programa de educação ambiental rendeu a FURNAS o Prêmio JB Ecológico, 

pelo melhor trabalho em Educação Ambiental devido ao programa desenvolvido para 

representantes do poder público, educadores, alunos, ambientalistas, produtores rurais 

e lideranças comunitárias dos 17 municípios paulistas atravessados pela Linha de 

Transmissão 750 kV Itaberá-Tijuco Preto III.

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores dos programas de educação ambiental 

associados aos processos de licenciamento. 

eDucação ambiental associaDa aos Processos De licenciamento

2008 2007 2006

Número de unidades de ensino fundamental e médio atendidas 1.564 840 866

Número de alunos atendidos 730.075 78.041 72.545

Número de professores capacitados 9.678 9.932 6.064

Número de unidades de ensino técnico e superior atendidas 3 5 3

Número de alunos atendidos 563 1.231 424

Público interno

As atividades de educação ambiental para o público interno envolvem tanto os empregados 

de FURNAS como os terceirizados. Especial atenção é dada à capacitação do pessoal vinculado 

diretamente à obra; além de palestras educativas, é produzido material pedagógico, na forma 

de cartilhas, manuais de conduta, folders, entre outros.

Capacitação no Projeto de Coleta Seletiva\\

No âmbito do Projeto de Coleta Seletiva, em 2008, foram ministradas palestras 

de conscientização para o corpo técnico administrativo e capacitação em educação 

ambiental nas subestações Cachoeira Paulista, Adrianópolis e Brasília Sul e nas usinas 

hidrelétricas Funil, Marimbondo e Porto Colômbia e na Usina Termelétrica de Campos, 

envolvendo um total de 301 empregados. Ao final do treinamento, foi representada a 

peça teatral “O fiscal da natureza”, de autoria de um empregado de FURNAS.
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Ciclo de Palestras “O Meio Ambiente em FURNAS”\\

Este projeto é destinado a diferentes órgãos da área operacional de FURNAS, 

independentemente de projetos específicos. Consiste de três módulos de palestras 

que versam sobre o panorama das principais questões ambientais e temas atuais; 

aprofundamento das questões relacionadas ao meio físico e biótico e socioeconômico. Em 

2008, realizaram-se palestras em seis departamentos de operação e um de construção.

eDucação ambiental Para emPreGaDos

2008 2007 2006

Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental 286 516 215

Seminário de Gestão Ambiental\\

FURNAS organizou em 2008 o primeiro Seminário de Gestão Ambiental para suas 

equipes técnica e gerencial, além de representantes de seus parceiros na construção de 

aproveitamentos hidrelétricos e na operação de usinas.

Semana do Meio Ambiente\\

Exposições, premiações, palestras, peças teatrais e concertos musicais marcaram a 

Semana do Meio Ambiente de FURNAS, realizada de 3 a 6 de junho no Escritório Central, 

no Rio de Janeiro. As festividades, que acontecem todos os anos na Empresa, tiveram 

dois motivos adicionais para a celebração em 2008: a comemoração de dez anos da 

implantação da Política Ambiental e o lançamento da Política de Recursos Florestais de 

FURNAS. Os empregados foram brindados com a exposição Viveiro de Mudas, que reuniu  

24 espécies plantadas em 2 mil tubetes.
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comPartilHar  
a aPosta na  
DiVersiDaDe

capítulo 6
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respeito às diferenças

O CARÁTER ESTRUTURAL DAS DESIGUALDADES no Brasil tem cor: negros e pardos ainda lutam 

por uma inserção social 120 anos depois do fim da escravidão no país. Outros segmentos 

menos favorecidos, como mulheres e pessoas com deficiência, lutam por uma crescente 

participação no mercado de trabalho, melhor contribuição no rendimento familiar e elevação 

da escolaridade. Aspectos considerados fundamentais para que a sociedade brasileira abrace 

de maneira efetiva a diversidade.

E ela, cada vez mais, pesa nas decisões e práticas corporativas, já que se tornou um 

valor. Em uma sociedade em que as mudanças estão progressivamente aceleradas, a melhor 

forma de crescimento das empresas contemporâneas é ser inovadora e inclusiva com os 

diversos segmentos interessados em seu negócio: de fornecedores, clientes e acionistas até a 

comunidade, o poder público e a sociedade em geral. A tendência é que as empresas invistam 

em inclusão social a ponto de seus negócios respeitarem ou, até mesmo, incentivarem as 

diferenças, incrementando resultados corporativos, sua relação com a comunidade em que 

atua e contribuindo para a melhoria de índices sociais.

Hoje em dia as empresas são as principais financiadoras privadas das entidades 

assistenciais e associações que assumem atendimento qualificado a diversos segmentos 

da sociedade, estabelecendo um canal eficiente de informação e formação. Sobretudo ao 

segmento das mulheres, que cada vez mais cresce entre a população economicamente 

ativa, mas ainda luta pela equidade dos sexos no que diz respeito a oportunidades de 

capacitação e carreira, salários dignos e reconhecimento profissional. Entre os 70 países 

com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado, o Brasil está em 60º lugar  

no Índice de Desenvolvimento Relativo ao Gênero (IDG), com valor de 0,798;16 e em 70º lugar no  

Índice de Equidade de Gênero (IEG), com valor de 0,490.17

Empresas brasileiras enfatizam valor  

à diversidade, promovendo equidade de  

gênero no mercado de trabalho
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mulheres à frente na educação

Embora dois terços dos analfabetos do mundo sejam do sexo feminino, na sociedade 

brasileira, as diferenças de gênero em relação à educação são mais favoráveis às mulheres 

– que já apresentam uma escolaridade superior à dos homens, segundo dados da Síntese de 

Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE) de 2008. Números 

confirmados pelo Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD): no período de 1995 a 2005, no Brasil, a taxa de 

alfabetização de adultos (15 anos ou mais) foi de 88,8% entre as mulheres e 88,4% entre os 

homens; e em 2005, a taxa de alfabetização combinada dos ensinos primário, secundário e 

superior foi de 89% entre as mulheres e 86% entre os homens.18

Em 1932, as brasileiras receberam direito ao voto e a se candidatar nas eleições. No ano 

seguinte, a paulista Carlota Pereira de Queiroz foi a única mulher, ao lado de 214 homens, 

eleita para a Assembleia Constituinte. No entanto, quase 80 anos depois, as mulheres ainda 

têm menos representatividade política, menos cargos de chefia e menor remuneração que os 

homens no país. Segundo o relatório do PNUD de 2007/2008, apenas 9,3% das mulheres no 

Brasil ocuparam assentos parlamentares. Já legisladoras, funcionárias superiores e gestoras 

eram 34% e trabalhadoras especializadas e técnicas, 52%.19

No mercado de trabalho brasileiro, durante o ano de 2005, 56,7% das mulheres exerciam 

atividades econômicas, contra 71% dos homens. E sua grande presença foi no setor de 

serviços, 71% (contra 48% dos homens); seguido pela agricultura, 16% (contra 25% dos 

homens), e indústria, 13% (contra 27% dos homens).20 Pouco a pouco as brasileiras diminuem 

estas diferenças, sobretudo depois da implantação da Secretaria Especial de Políticas para 

as Mulheres (SPM), no primeiro dia do Governo Lula, em 2003. A SPM forma parcerias com 

diversas instâncias governamentais e promove políticas públicas que contribuem para a 

melhoria da vida da população feminina brasileira e enfrentam desigualdades e diferenças 

sociais, raciais, sexuais, étnicas e das mulheres deficientes.

oportunidades iguais

Baseado no Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com 

o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), em 2005, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

criou o Programa Pró-Equidade de Gênero – dirigido a empresas públicas federais, estaduais 

e municipais, além de empresas da iniciativa privada. Seu objetivo é contribuir para o fim 

de todas as formas de discriminação no acesso, remuneração, ascensão e permanência no 

emprego, desenvolvendo concepções e procedimentos na gestão de pessoas e na cultura 

organizacional para alcançar a equidade de gênero no mundo do trabalho. O que só reafirma 

o compromisso de promoção da igualdade entre mulheres e homens inscrita na nossa 

Constituição Federal de 1988.

Realizado anualmente, o programa tem adesão voluntária, não gera obrigações e 

permite a implementação de medidas de equidade. Articuladas estrategicamente, estas 

ações promovem um ambiente de trabalho motivador, favorecendo a gestão empresarial. 

As empresas participantes que melhor implementam iniciativas na área recebem o Selo  

Pró-Equidade de Gênero, evidenciando o compromisso com uma agenda e que visa à 

promoção da cidadania e à difusão de práticas exemplares entre as diferentes organizações. 
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91Ao longo de quatro anos de implementação do programa, já se constata que práticas de 

igualdade entre homens e mulheres, se utilizadas de forma sistemática como instrumento  

de gestão, melhoram resultados de produtividade.

com licença, eu Vou à luta!

Confira fatos marcantes da luta feminina pela equidade de direitos civis, representação política e inserção 
no mercado de trabalho no Brasil, durante os últimos 200 anos:

1827:\\  Primeira lei sobre educação das mulheres, permitindo que frequentassem escolas de ensino 
fundamental.

1879:\\  Autorização do governo para que mulheres estudem em instituições de ensino superior.

1910:\\  A professora Deolinda Daltro funda o Partido Republicano Feminino.

1927:\\  O Governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, altera lei eleitoral dando o direito de 
voto às mulheres. Em 25 de novembro, no mesmo Estado, se dá o primeiro voto feminino no Brasil e na 
América Latina. Quinze mulheres votaram, mas seus votos foram anulados no ano seguinte.

1928:\\  Eleita a primeira prefeita da História do Brasil: Alzira Soriano de Souza, no município de Lages 
(RN).

1932: \\ O então Presidente Getúlio Vargas promulga o novo Código Eleitoral, garantindo direito de voto às 
brasileiras.

1933:\\  A paulista Carlota Pereira de Queiroz é a primeira mulher eleita para a Assembleia Constituinte 
no Brasil.

1945: \\ A igualdade de direitos entre homens e mulheres é reconhecida em documento internacional, a 
Carta das Nações Unidas.

1951:\\  A Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprova a igualdade de remuneração entre trabalho 
masculino e feminino para função igual.

1979\\ : Eunice Michilles (PSD/AM) é a primeira mulher a ocupar o cargo de senadora, por falecimento do 
titular da vaga.

1983\\ : Surgem os primeiros conselhos estaduais da condição feminina (MG e SP), a fim de traçar políticas 
públicas para as mulheres. O Ministério da Saúde cria o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(Paism), em resposta à forte mobilização dos movimentos feministas, baseando sua assistência nos 
princípios da integralidade do corpo, da mente e da sexualidade feminina.

1985:\\  Surge a primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam), em São Paulo, seguido 
por outros estados brasileiros. No mesmo ano, a Câmara dos Deputados aprova o Projeto de Lei que criou 
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E é criado o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 
para a Mulher (Unifem), em lugar do antigo Fundo de Contribuições Voluntárias das Nações Unidas para 
a Década da Mulher.

1987:\\  É criado o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro (Cedim/RJ), a partir da 
reivindicação dos movimentos de mulheres, para assessorar, formular e estimular políticas públicas para 
a valorização feminina.

1988:\\  Liderado por feministas e pelas 26 deputadas federais constituintes, o chamado “lobby do batom” 
conseguiu importantes avanços na Constituição Federal, garantindo igualdade a direitos e obrigações 
entre homens e mulheres perante a lei.

1990: \\ Júnia Marise (PDT/MG) é eleita a primeira mulher para o cargo de senadora.

1994:\\  Roseana Sarney é a primeira mulher eleita governadora de um estado brasileiro, o Maranhão.

1996:\\  O Congresso Nacional inclui o sistema de cotas, na Legislação Eleitoral, obrigando os partidos a 
inscreverem um mínimo de 20% de mulheres nas chapas proporcionais.

1996:\\  A escritora Nélida Piñon é a primeira mulher a ocupar a presidência da Academia Brasileira de 
Letras, cargo que exerceu até o ano seguinte.

1997: \\ As mulheres ocupam 7% das cadeiras da Câmara dos Deputados; 7,4% do Senado Federal; 6% das 
prefeituras brasileiras (302). O índice de vereadoras eleitas aumenta de 5,5%, em 1992, para 12%, em 1996. 

1998:\\  A Senadora Benedita da Silva é a primeira mulher a presidir a sessão do Congresso Nacional.

(Fonte: IBGE Teen) 21
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Plano De ação

Ao aderir ao Programa Pró-Equidade de Gênero, a empresa firma o chamado Plano de Ação, instrumento 
operacional dos compromissos assumidos pela organização. Ele é dividido em duas áreas: Gestão  
de Pessoas (recrutamento e seleção; processos de capacitação e treinamento interno; ascensão  
funcional e planos de carreira, cargos, salários e remuneração; Programas de saúde e segurança no trabalho;  
e Política de benefícios) e Cultura Organizacional (Mecanismos de combate às práticas de discriminação 
quanto a sexo, raça, estado gestacional e orientação sexual, além da ocorrência de assédios moral e sexual; 
Práticas de sensibilização voltadas para a equidade de gênero na cadeia de relacionamento da organização;  
e propagandas institucionais interna e externa).

acessibiliDaDe

Quando se fala em diversidade, além do gênero, outra agenda importante é a acessibilidade – de 
informação e comunicação até de transporte, arquitetura e urbanismo. Em 2006, aconteceu em Brasília  
a 1ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), um marco na inclusão social das 
pessoas com deficiência. Desde então, agentes estatais e privados têm unido esforços para conscientização 
social; capacitação profissional; acesso à educação, ao mercado de trabalho e à informação; superação de 
preconceitos; respeito à diferença e reabilitação. Ao adotar a acessibilidade nas suas agendas, as empresas 
abrem um campo de reflexão e trabalho na área de Responsabilidade Social.
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93Igualdade de oportunidades

A diversidade é um dos temas que vem ganhando espaço na Empresa. De acordo com o 

que estabelece a Constituição Federal, FURNAS reconhece que deve ser dada igualdade de 

oportunidades a ambos os sexos no ambiente de trabalho. As Diretrizes para as Mulheres 

sob a Perspectiva da Equidade de Gênero, aprovadas em 2006, têm por objetivo não só assegurar 

a equidade de gênero em sua estrutura funcional, valorizando a participação da mulher em 

todos os setores da Empresa, como incorporar a igualdade entre os sexos e a valorização da 

mulher nas suas práticas de relacionamento.

Em FURNAS, muitas empregadas atuam em diversas atividades como operadoras, 

tratoristas, armadoras e técnicas em reparo e manutenção preventiva de instrumentos 

elétricos, atividades que, até há pouco tempo, eram exclusivamente masculinas.

Internamente, a Empresa tem implantado várias estratégias, entre elas a criação do Grupo 

de Gênero, com representantes de todas as Diretorias, para refletir sobre o tema e coordenar 

ações de mobilização dos empregados. Com base nessas iniciativas, houve uma transformação 

no ambiente de trabalho, com a crescente superação das desigualdades de gênero existentes. 

Foram registradas mudanças de comportamentos e condutas sociais enraizados na cultura e 

nos costumes da Empresa. 

O reconhecimento dessas mudanças se deve não só à dedicação e ao comprometimento 

das mulheres, mas também ao assento de FURNAS no Comitê Permanente para as Questões 

de Gênero do Ministério de Minas e Energia (MME) e Empresas Vinculadas. 

Em 2008, a Empresa continuou avançando rumo à superação das desigualdades. Por 

meio do Acordo Coletivo de Trabalho 2008, garantiu o afastamento de três dias às mulheres 

vítimas de violência doméstica (Cláusula 6ª), ampliou a licença maternidade para 180 dias 

(Cláusula 5ª), estendeu o benefício da creche aos empregados do sexo masculino (Cláusula 4ª) 

e estabeleceu orientação quanto à prevenção de práticas discriminatórias (Cláusula 14ª).

Nesse mesmo ano, lançou um CD-ROM com diversos temas relacionados ao gênero e 

à equidade, com o propósito de capacitar a rede de voluntários na implantação de ações 

voltadas para as comunidades. A tendência é que a proporção do número de mulheres 

aumente gradativamente com a realização dos concursos públicos. Entre os 250 empregados 

admitidos em 2008, 66 (27%) eram mulheres.

Pró-equiDaDe De Gênero

Outra demonstração desse comprometimento de FURNAS é o fato de ter sido uma das primeiras empresas 
a aderir ao Programa Pró-Equidade de Gênero. Desenvolvido pela Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, do Governo Federal, o programa incentiva as empresas estatais a adotar políticas de combate 
e redução das desigualdades de gênero. A conquista por duas edições do Selo Pró-Equidade de Gênero, 
concedido pela secretaria em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), destacou ainda mais 
o trabalho de FURNAS.
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%

equiDaDe De Gênero 

2008 2007 2006

Número de mulheres em relação ao total de empregados 14 13 13

Mulheres em cargos gerenciais (em relação ao total de cargos gerenciais) 12 11 11

R$

salários Por Gênero

categoria salário base remuneração

Homens (H) mulheres (m) H/m Homens (H) mulheres (m) H/m

Diretoria 28.186,00 – – 28.186,00 – –

Função gerencial 3.452,47 3.207,39 1,08 16.333,93 16.822,88 0,97

Empregados 1.016,77 1.373,93 0,74 4.500,50 4.962,86 0,91

a mulHer e o teatro brasileiro Do século XX

Entre os dias 7 de novembro e 5 de dezembro de 2008, o Espaço FURNAS Cultural abrigou a exposição 
fotográfica A mulher e o teatro brasileiro do século XX, a fim de examinar a contribuição de grandes 
personalidades femininas para o desenvolvimento do teatro moderno no nosso país durante os últimos 
cem anos. Entre elas, as grandes damas Cacilda Becker, Dulcina de Morais, Nydia Licia, Maria Della Costa, 
Bibi Ferreira, Eva Todor, Tônia Carrero, Fernanda Montenegro e Marília Pêra. Ícones que não fizeram uso de 
um discurso feminista, mas, pela excelência de seus trabalhos, projetaram uma imagem proativa do então 
considerado sexo frágil que, até meados do século passado, vivia limitado ao núcleo familiar.

estética neGra

Outra exposição fotográfica no Espaço FURNAS Cultural, em 2008, também reafirmou o compromisso social 
da Empresa, promovendo ações no campo das artes e facilitando a difusão, inclusão cultural e geração de 
oportunidades. De 26 de setembro a 24 de outubro, Estética negra exibiu o trabalho do fotógrafo e militante 
Januário Garcia que, por mais de duas décadas, viajou mundo afora com a missão de registrar através 
de suas lentes centenas de rostos negros marcantes em lugares como Cuba, Nigéria, Jerusalém e Brasil. 
Imagens de resistência das populações quilombolas, de práticas religiosas de matriz africana e de herdeiros 
da diáspora africana que aguçaram as percepções dos visitantes sobre um “jeito negro de ser” presente nos 
africanos e seus descendentes.
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95Dados sobre diversidade

comPosição Dos GruPos, Por cateGoria,  
De acorDo com Gênero e raça (seParaDos Por Gênero)

categorias Gênero raça* número

Governança Conselho de Administração Masculino Não declarada 6

Conselho Fiscal Masculino
Feminino

Não declarada
Não declarada

2
1

Diretoria Masculino Branca 6

Funções gerenciais Masculino Branca
Preta
Parda
Amarela
Indígena
Não declarada

305
6

18
3
0
1

Feminino Branca
Preta
Parda
Amarela
Indígena
Não declarada

42
2
2
0
0
0

Demais empregados Masculino Branca
Preta
Parda
Amarela
Indígena
Não declarada

2.679
200
766
56
11
21

Feminino Branca
Preta
Parda
Amarela
Indígena
Não declarada

502
15

80
8
2
5

total de grupos de governança 15

total de funções gerenciais 379

total de demais empregados 4.345

total geral 4.739

* O processo de definição de raça foi por autodeclaração. Nas categorias nas quais não houve um processo de identificação 
de raça, informar todos na condição de não declarado. 
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comPosição Dos GruPos, Por cateGoria,  
De acorDo com Gênero e FaiXa etária (seParaDos Por Gênero) 

categorias Gênero Faixa etária número

Governança Conselho de 
Administração

Masculino Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Acima de 50 anos

1
1
4

Conselho Fiscal Masculino Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Acima de 50 anos 2

Feminino Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Acima de 50 anos 1

Diretoria Masculino Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Acima de 50 anos

1
1
4

Funções gerenciais Masculino Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Acima de 50 anos

0
24
88
221

Feminino Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Acima de 50 anos

1
5

19
21

Demais empregados Masculino Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Acima de 50 anos

288
770

1.293
1.382

Feminino Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Acima de 50 anos

42
126
191
253

total de grupos de governança 15

total de funções gerenciais 379

total de demais empregados 4.345

total geral 4.739
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97Conformidade legal: pessoas com deficiência

Nos concursos de admissão são destinadas vagas exclusivas para pessoas com deficiência, 

de acordo com o que determina a legislação. O programa é desenvolvido com base no 

artigo 36 inciso IV, do Decreto nº 3.298/99 que estabelece que empresas com mais de mil 

empregados são obrigadas a preencher 5% de seus cargos com beneficiários da Previdência 

Social reabilitados ou com pessoas com deficiência habilitadas.

Em 2008, FURNAS disponibilizou 20 vagas para o treinamento remunerado com duração 

de dois anos, voltado para jovens deficientes auditivos, visando facilitar a sua inserção no 

mercado de trabalho.

Além disso, FURNAS mantém convênios com organizações da sociedade civil, como o 

Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD) e o Instituto Nacional de 

Educação dos Surdos (Ines), o que tem permitido aumentar anualmente a proporção desses 

trabalhadores em relação ao total de empregados.

ProPorção De Pessoas com DeFiciência na emPresa

número total de 
empregados próprios (a)

número total de  
pessoas com deficiência (b)

b/a (%) Diferença entre o % exigido  
na legislação e o % atual 

4.724 255* 5,4 0,4

* Refere-se à soma de 22 empregados efetivos e 233 profissionais vinculados ao contrato firmado com o Instituto Brasileiro de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD).

Pessoas com DeFiciência

2008 2007 2006

Empregados efetivos 22 19 12

Empregados contratados via IBDD 233 225 208

Empregados treinados via Ines* 22 19 17

* Ines – Instituto Nacional de Educação dos Surdos
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respeito à orientação sexual

Em 2007, FuRNaS deu um grande passo para assegurar igualdade 

de direitos a todos os seus empregados, aprovando a extensão 

dos benefícios de assistência à saúde àqueles que têm relações 

homoafetivas. assim, companheiros do mesmo sexo passaram a 

ter direito garantido como dependentes.

Valorização da maturidade

%

Distribuição Dos emPreGaDos Por FaiXa etária

2008 2007 2006

Até 30 anos 7 7 10

De 31 a 40 anos 20 18 18

De 41 a 50 anos 34 38 40

Mais de 51 anos 39 37 32
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comPartilHar  
o Valor Da comuniDaDe

capítulo 7





F
U

R
N

A
S
  

 r
e
la

tó
r

io
 s

o
c
io

a
m

b
ie

n
ta

l 
20

0
8

101

Empresas aliadas à sociedade promovem  

mudanças de qualidade, reforçando a organização  

e a participação em práticas políticas

alianças estratégicas

MUNICIPALIzAÇÃO, CAPITAL SOCIAL E COMUNITARISMO. Fenômenos que surgiram no final do 

século XX e vieram para ficar. Desde então, o conceito de comunidade tem se firmado cada 

vez mais como núcleo central do desenvolvimento. E o setor empresarial é um importante 

ator neste processo, agindo como promotor de crescimento regional ao gerar empregos e 

oportunidades nas localidades a ele ligadas, direta ou indiretamente. Com isso, tem-se 

estabelecido uma ética de intenções pelas quais as lideranças empresariais se comprometem 

a interagir com estas comunidades para destinar lucros e benefícios à promoção de capital 

humano, sob a forma de novas oportunidades.

Trata-se de uma ética ampla e irrestrita, que não se limita aos funcionários ou  

à comunidade, e estabelece cooperação e parcerias com associações e organizações  

não-governamentais para se informar sobre as necessidades daquela região e traçar 

estratégias que melhor beneficiem a população local. Quando o meio corporativo utiliza 

seus recursos econômicos, políticos, tecnológicos e informativos em prol da sociedade, ele 

contribui para o desenvolvimento do país. Daí o fato de reconhecer o valor da comunidade e 

firmar parceria com ela beneficiar, e muito, empresários e empresas hoje.

a união faz a força

Uma maneira de melhorar efetivamente realidades locais é que as empresas consolidem 

alianças com vários atores em diversos contextos socioeconômicos e ambientais. Em comum, 

o objetivo de promover reais condições de desenvolvimento local sustentável. A eficácia 

dessas alianças depende em grande parte da sensibilidade, credibilidade e força política do 
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seu núcleo organizador, que também deve ter conhecimento sobre a situação, habilidade  

de negociação e de administração de resultados.

Outras características, se bem administradas, também podem garantir o sucesso de 

alianças setoriais estratégicas: considerá-las um bem comum a todos os atores; demonstrar 

a união de seus integrantes e o poder coletivo; dissolver interesses individuais; e integrar 

grupos externos à aliança. Neste último caso, mesmo que sejam contrários ao trabalho que se 

está desenvolvendo, a fim de neutralizar oposições e obstáculos. Afinal, a comunicação é um 

instrumento básico para alcançar a dimensão subjetiva dos indivíduos a serem mobilizados e 

atingir o objetivo comum.

Diálogo produtivo

Alguns pesquisadores no tema acreditam que um projeto de desenvolvimento integral só 

seja possível quando houver um diálogo produtivo entre crenças populares e acadêmicas. Vale 

lembrar que a tecnologia social é uma ferramenta eficaz de fortalecimento da inclusão social, 

já que aproxima a ciência dos laboratórios à sabedoria do povo. Nela, a comunidade elabora 

soluções para seus problemas básicos, com base no conhecimento intuitivo, mas de forma 

sistemática e ordenada segundo a metodologia científica – definindo o problema, formulando 

hipóteses, produzindo conceito, avaliação e repercussão.

Mudanças estruturais no espaço público comunitário demandam investimentos na 

formação integral de capital humano. Leia-se: investimentos em tecnologias sociais adaptados 

aos contextos ambiental e socioeconômico do país, em educação e em saúde; além de ampliar 

o diálogo entre lideranças comunitárias, sociedade civil e governos. Mas, para se promover 

um modelo de desenvolvimento local dinâmico, é preciso investir além da geração de alianças 

setoriais estratégicas. Há outras oito frentes básicas de atuação: sintonia com políticas 

públicas locais; envolvimento de diversos atores sociais; diagnóstico claro de necessidades 

das comunidades locais; comprometimento com a melhoria do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) local; utilização da educação como fator de transformação social; constante 

monitoramento de processos e resultados; visão em longo prazo; e incentivo à independência 

dos recursos corporativos e à apropriação do projeto por parte da comunidade.

caPital Humano

Desenvolvida no pós-Segunda Guerra Mundial, pelo economista Theodore W. Schultz, a expressão 
“capital humano” foi popularizada nos anos 1980, pelo também economista Gary Becker. Sua origem está 
nos conceitos de capital fixo, referente aos equipamentos necessários à produção; e capital variável, 
relativo ao salário, e compreende o capital incorporado aos cidadãos – sobretudo nas áreas de saúde e 
educação. Nos anos 1990, o cientista político Robert Putnam definiu “capital humano” como um conjunto 
de recursos simbólicos da vida em sociedade, como normas de convivência, redes de relacionamento e 
confiança no outro. De acordo com Putnam, tudo isso propiciaria cooperação para o desenvolvimento de 
metas afins ao grupo.
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103Promovendo o desenvolvimento local

Atenta aos impactos que seus empreendimentos causam nas localidades onde estão 

instalados, FURNAS busca promover o desenvolvimento comunitário por meio de uma 

metodologia baseada no princípio da construção de capacidade das comunidades, 

investindo na geração de alternativas para melhorar as condições de vida e ajudando-as a 

obter autonomia. São exemplos de projetos desenvolvidos com este objetivo: Diálogos de 

Concertação, Aldeias da Cidadania, Comunidades do Milênio e Núcleos de Integração.

O Diálogo de Concertação para o Desenvolvimento Sustentável, no Entorno do Lago de 

Furnas, teve início no final de 2003 e reuniu diversos grupos ligados à região para realizar 

um diagnóstico de seus problemas, definir como enfrentá-los e planejar o desenvolvimento 

sustentável dos municípios da região do Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno do 

Reservatório da Usina Hidrelétrica Furnas. FURNAS também apoiou a elaboração dos Planos 

Diretores Participativos de 50 dos 52 municípios do entorno do Lago, por meio do Termo 

de Cooperação Técnica no valor de R$ 3,2 milhões, que foi encerrado em outubro de 2007. 

Em continuidade ao Diálogo, foi firmado, em abril de 2008, novo Termo de Cooperação 

Técnica para a elaboração dos Projetos Executivos para as obras de saneamento básico, 

compreendendo prioritariamente o sistema de esgotamento sanitário nos 52 municípios da 

Bacia Hidrográfica do Lago de Furnas.

Já o Projeto Aldeias da Cidadania promove a inclusão social, possibilitando o acesso 

aos serviços básicos de saúde, educação e lazer para comunidades próximas às usinas 

e subestações. O projeto, realizado há cinco anos, conta com a parceria de entidades 

públicas, privadas e ONGs, além da rede de voluntários de FURNAS e de seus parceiros. Um 

representante da Empresa, junto às instituições parceiras, faz o levantamento das demandas 

locais, assim como o planejamento das atividades, a identificação e a montagem da 

infraestrutura dos serviços a serem oferecidos.

O desenvolvimento dos Núcleos de Integração prevê a implementação de projetos de 

referência que possibilitem fortalecer a cultura local, contribuindo para o resgate da cidadania 

e, até mesmo, a ampliação de oportunidades para inserção no mercado de trabalho.

coeP

FURNAS foi uma das empresas fundadoras do Comitê de Entidades no Combate à Fome e Pela Vida (Coep). 
O Coep se consolidou como uma rede bem estruturada e dinâmica, que articula e mobiliza entidades 
e pessoas com objetivos comuns para que atuem coletivamente em prol do desenvolvimento social, 
especialmente de comunidades de baixa renda.

Além de abrigar em sua sede o Coep Nacional, diversos empregados de FURNAS exercem, voluntariamente, 
cargos de gestão no Comitê. A Empresa foi uma das primeiras a se envolver e a apoiar a criação do 
Coep, para mobilizar e articular organizações interessadas em realizar ações de desenvolvimento social e 
comunitário.

O Coep é um dos principais parceiros de FURNAS, reunindo organizações públicas e privadas e 
desempenhando importante papel de mobilização e articulação social, ao incentivar e participar de 
iniciativas que têm como objetivo o desenvolvimento humano e social em bases sustentáveis. São mais 
de mil entidades, organizadas em 27 comitês estaduais e 29 municipais.
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Parceria com a sociedade

Medidas tomadas pela empresa para minimizar os impactos negativos e/ou maximizar os 

impactos positivos de suas ações sobre os públicos diretamente afetados por suas operações:

Adoção de programas voluntários visando alertar e capacitar seus funcionários quanto \\

aos possíveis riscos e impactos que seu contato com a comunidade local pode trazer 

para sua própria saúde e segurança, assim como para a da comunidade em questão;

Realização de estudos prévios e adoção de medidas preventivas visando detectar e evitar \\

possíveis impactos danosos à manutenção das peculiaridades da cultura, da organização 

social e das condições de vida e saúde da população local;

Consultas junto às comunidades afetadas pelo empreendimento, visando identificar seus \\

reais desejos e necessidades e, ao mesmo tempo, fortalecer a organização comunitária e 

a formação de redes sociais;

Investimento para ajuste de infraestrutura que venha a ser demandada como \\

consequência direta ou indireta da realização do empreendimento;

Promoção de atividades visando perenizar os benefícios trazidos à comunidade  \\

pelo empreendimento; e

Mitigação de problemas advindos para a comunidade, em caso de retirada da companhia \\

ou encerramento do empreendimento.

Políticas, mecanismos e programas de relacionamento  
com a comunidade local

FURNAS Digital: programa que apóia a inclusão digital;\\

FURNAS Educação e Formação: elaboração e implantação do Programa de Alfabetização;\\

FURNAS Geração de Renda: os projetos e as ações sociais que visam à geração de renda \\

têm sua manutenção incentivada, por meio de exposições, consultorias e incentivo à 

montagem de cooperativas;

FURNAS Saúde, Segurança Alimentar e Nutrição: o programa visa à promoção de \\

atividades que incentivem o uso adequado e o reaproveitamento dos alimentos 

(“Desperdício zero”). Possibilita disseminar, por meio de palestras e oficinas, a utilização 

adequada dos alimentos;

Programa Voluntário FURNAS em Ação (vide capítulo 3); e\\

Parceria com o Programa Luz para Todos (vide capítulo 1).\\
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105A Empresa e os movimentos sociais

Ciente da importância do relacionamento das concessionárias de energia elétrica com as 

comunidades localizadas no entorno dos seus empreendimentos, FURNAS criou um Grupo 

de Trabalho e vem estabelecendo, desde 2003, diálogo com os Movimentos dos Atingidos 

por Barragens (MAB), identificando famílias afetadas e construindo com elas soluções para o 

enfrentamento dos problemas.

Destacam-se as ações realizadas junto aos atingidos pelo Aproveitamento Múltiplo Manso, 

situado no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, objeto de um convênio 

firmado entre FURNAS e o MAB, com a anuência e interveniência do Ministério das Minas e 

Energia. A Empresa realizou aquisição de terras, no sentido de dar andamento ao processo de 

assentamento das famílias reconhecidas como afetadas e vem pagando mensalmente a cerca 

de 800 delas uma verba de manutenção temporária. Não menos importante é o trabalho de 

auditoria social realizado na Usina Serra da Mesa, em Goiás, visando identificar as famílias 

afetadas pelo empreendimento.

Por fim, há que se registrar o convênio de Cooperação Técnico-Financeira, firmado em 2007, 

com a participação do Ministério das Minas e Energia, CPFL Geração de Energia, Tractebel 

Energia, FURNAS e o Sebrae-GO, juntamente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). Tal convênio tem por objetivo a implantação do Fundo de Desenvolvimento Regional, 

de modo a impulsionar o desenvolvimento socioeconômico na região de Cana Brava e Serra 

da Mesa. Estão contempladas as comunidades dos municípios goianos de Campinorte, 

Campinaçú, Cavalcanti, Colinas do Sul, Minaçú, Niquelândia e Uruçú, com projetos de geração 

de trabalho e renda.

Comunidades do Milênio

Em 2008, as ações baseadas nos 8 Objetivos do Milênio da ONU, que são a referência para 

o Projeto Comunidades do Milênio, concentraram-se nas seguintes localidades: Belford Roxo 

(RJ), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO) e Poços de Caldas (MG). A intenção do 

projeto é estimular as populações locais a construir socialmente seu território, com base nos 

princípios da sustentabilidade.

Para tanto, é feito um levantamento, em conjunto com os moradores e com representantes 

de empresas e de instituições locais, das ações e iniciativas sociais e culturais existentes 

na região. Em seguida, procura-se identificar organizações parceiras dos setores público 

e privado para constituição de redes sociais que permitam transformar as condições de 

vida das populações e abrir novas perspectivas para o futuro, sempre procurando respeitar 

conhecimentos, habilidades, competências e características culturais de cada local. Ao longo 

dos três anos de sua existência, o projeto foi levado a 24 comunidades.

Destacamos, a seguir, alguns grupos comunitários que foram beneficiados pelo projeto e  

pelas ações relevantes realizadas:
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comunidade Vila santa tereza, belford roxo (rJ) 
entorno da subestação de são José

Aldeia da Cidadania: 4.287 atendimentos, contemplando aproximadamente 1.700 moradores.\\

Projeto Centro Interativo do Circo: possibilitar, a 250 adolescentes e crianças da comunidade, \\

o acesso à cultura circense por meio de oficinas como: grafite, malabares, hip-hop, basquete, 

entre outros, com o objetivo de educá-los e afastá-los da condição de risco social.

Oficinas para adultos em panificação e culinária, totalizando 193 beneficiados.\\

Oficinas de artesanato em confecção de brinquedos para crianças, totalizando  \\

250 beneficiados.

Foram constituídos dois grupos representativos da comunidade: adolescentes (20) e \\

mulheres (40).

comunidade Vila Primavera, Pedregulho (sP) 
entorno da usina de luiz carlos barreto

Capacitação de 15 adultos para a iniciativa e a prática em cooperativismo, voltado para a 

coleta seletiva de lixo e venda de material reciclável, visando instrumentalizar a comunidade 

para a geração de renda.

comunidade turma 26, cachoeira Paulista (sP) 
entorno da subestação de cachoeira Paulista

Revitalização da associação de moradores, que possibilitará maior articulação da \\

comunidade com as instituições e o Poder Público.

Projeto Leitura para Todos.\\

Ação Social “Gestante Saudável”, com o objetivo de fornecer informações sobre os \\

cuidados com o bebê para 14 gestantes da comunidade.

Projeto “Mulheres que Fazem a Diferença”, capacitando 50 mulheres da comunidade \\

em panificação, corte e costura e bordados, com objetivo de complementação de  

renda familiar.

núcleos De inteGração

Parceria entre FURNAS, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e o Coep 
– Rede Nacional de Mobilização Social, um dos principais parceiros da Empresa, os Núcleos de 
Integração têm o objetivo de dinamizar o relacionamento entre moradores e grupos comunitários 
com os poderes públicos e agentes locais, como forma de promover o desenvolvimento social e 
econômico das comunidades e ajudá-las a se emancipar. Estão em operação quatro núcleos: um no 
Estado do Rio de Janeiro, que atende à comunidade de Jardim Gramacho, na capital; dois no Espírito 
Santo, que atendem às comunidades quilombolas de Retiro, no município de Santa Leopoldina, e de 
Araçatiba, no município de Viana, e um em Cuiabá, na comunidade de João Carro. Este último núcleo 
beneficia também as populações de duas outras comunidades, Mamede Rodher e P. A. Quilombo, da 
capital mato-grossense.

Além do diagnóstico social e do plano de ação, a população também discute e aprova o projeto de 
referência, a ser implantado em cada comunidade, com recursos de FURNAS.
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107Investimento social

Em 2008, foram desenvolvidos 203 projetos sociais, estruturados em torno de quatro 

eixos: Educação e Formação, Promoção da Cidadania, Saúde e Nutrição e Trabalho e Renda, 

beneficiando mais de 160 mil pessoas, com a geração de novas oportunidades e promoção da 

inclusão social, conforme detalhado abaixo:

ProJetos sociais

Programa Público beneficiado Projetos por programa

2008 2007 2006 2008 2007 2006

Educação e formação 10.695 24.230 31.185 28 41 53

Cidadania e direitos 116.949 57.532 82.626 128 43 37

Saúde e nutrição 32.837 33.632 19.875 39 20 22

Trabalho e renda 1.239 1.658 406 8 14 5

total 161.720 117.052 134.092 203 118 117

Fundo da Infância e da Adolescência (FIA)

O FIA foi criado pela Lei Federal nº 8.069/90, constituindo-se em importante instrumento 

de estímulo à captação de recursos para o financiamento de programas e projetos em prol da 

criança e do adolescente.

Em 2008, FURNAS realizou doações no valor total de R$ 2,8 milhões ao FIA. O quadro a 

seguir apresenta os municípios contemplados e alguns dos projetos e ações sociais para os 

quais os recursos foram destinados.

municíPios contemPlaDos

município estado Projeto/ação social

Foz do Iguaçu PR Projeto “Arquitetando e Construindo a Garantia de Direito”

Serra ES Apoio a 438 famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes 
na região de José de Anchieta, incluindo atendimento psicopedagógico, 
psicossocial, esporte, lazer e atendimento integral à família

Além Paraíba RJ Construção da nova sede da Apae

Barra do Piraí RJ Projeto “Semeando o Futuro”

Rio Bonito RJ Programa Curumin, Associação Pestalozzi, Creche Nossa Senhora da 
Conceição, Projeto Juventude tem Concerto, Pastoral da Criança e 
Educandário São José

Cachoeiras de Macacu RJ Centro de Estudos de Saúde/Projeto Papucaia-Projeto Curumin, que 
atende atualmente a 80 crianças e adolescentes

Campos dos Goytacazes RJ Projeto Ampliando Horizontes, do Instituto Profissionalizante São José. 
Atende atualmente entre 50 e 60 crianças e adolescentes, oferecendo 
curso de Informática e reforço escolar, além de ensinar a plantar

Itatiaia RJ Projeto ainda não definido

Rio das Ostras RJ Projeto ainda não definido

São João da Barra RJ Projeto ainda não definido

Volta Redonda RJ Projeto social da Instituição Lar Espírita Irmã zilá. Atende 300 
crianças e adolescentes

Araporã MG Projeto social “Tocando o Futuro”, da Escola de Música

Paracatu MG Projeto ainda não definido
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Indicadores sociais externos

comuniDaDe

envolvimento da empresa em sinistros relacionados com terceiros 2008 2007 2006

Valor provisionado no passivo (R$ Mil) 410.247 230.179 171.013

envolvimento da empresa com ação social 

Recursos aplicados em educação (R$ Mil) 5.735 6.972 6.464

Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ Mil) 6.685 6.321 12.047

Recursos aplicados em cultura (R$ Mil) 7.166 5.179 11.170

Outros recursos aplicados em ações sociais (R$ Mil) 11.905 11.622 12.253

Valor destinado à ação social (não incluir obrigações legais, nem tributos, 
nem benefícios vinculados à condição de funcionários da Empresa) (R$ Mil)

31.491 30.094 41.934

Do total destinado à ação social, percentual correspondente a doações em 
produtos e serviços (%)

2,29 14,43 2,26

Do total destinado à ação social, percentual correspondente a doações em 
espécie (%)

21,82 19,71 18,45

Do total destinado à ação social, percentual correspondente a investimentos 
em projeto social próprio (%)

75,89 65,86 79,29

Empregados que realizam trabalhos voluntários na comunidade externa à 
Empresa/total de empregados (%)

*22,18 *21,75 *21,56

envolvimento da empresa em projetos culturais, esportivos etc. (lei rouanet) 

Montante de recursos destinados aos projetos (R$ Mil) 4.600 3.088 3.130

Número de projetos beneficiados pelo patrocínio 27 30 38

Montante de recursos destinados ao maior projeto (R$ Mil) 600 1.100 300

* Engloba os trabalhadores efetivos e os terceirizados/contratados.

GoVerno e socieDaDe

Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade do entorno 2008 2007 2006

Número de iniciativas/eventos/campanhas voltadas para o desenvolvimento 
da cidadania (exercício de voto, consumo consciente, práticas 
anticorrupção, direito das crianças etc.) 

128 49 48

Recursos investidos nos programas que utilizam incentivos fiscais/total de 
recursos destinados aos investimentos sociais (%)

23,50 10,26 7,46
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comPartilHar  
Potenciais Humanos

capítulo 8
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era do conhecimento

CULTURA E EDUCAÇÃO SÃO OS GRANDES GERADORES de oportunidades do século XXI.  

Torna-se cada vez mais clara a constatação de que as nações só alcançarão o desenvolvimento 

com uma estratégia apoiada em ampla base de conhecimentos, capaz de se adaptar 

aos múltiplos efeitos gerados pela globalização. É consenso entre todos os especialistas e 

governantes que formação e informação são a força-motriz do desenvolvimento.

O direito à Educação está assegurado no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e é uma das mais eficientes armas para reduzir problemas sociais como pobreza, 

desemprego, mortalidade e, em última instância, assegurar o crescimento de um país. 

Exemplo disso foi o salto econômico que países como Malásia, Coréia, Grécia, Espanha, 

Portugal e Irlanda deram desde a década de 1970, quando passaram a investir na Educação de 

crianças e jovens.

De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano 2007/2008 do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), entre os anos de 2002 e 2005, o Brasil 

investiu em Educação o equivalente a 4,4% de seu Produto Interno Bruto (PIB) e 10,9% de 

sua despesa pública total. Das despesas com Educação, 41% foram investidos nos ensinos  

pré-primário e primário, 40% no secundário e 19% no superior.22

Cultura e Educação contribuem para  

o desenvolvimento dos nossos cidadãos  

e do Brasil como um todo
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Democratização do ensino

Desde a segunda metade do século XX, o acesso à rede de ensino brasileira tem sido 

ampliado e democratizado, rendendo melhorias nos indicadores educacionais do país. Mais 

especificamente na última década, houve uma redução de 30% na taxa de analfabetismo no 

Brasil – que era de 14,7% em 1997 e diminuiu para 10% em 2007, de acordo com a Síntese de 

Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2008.23

Apesar de mais crianças e jovens estudando, o nível médio do desempenho escolar brasileiro 

é similar ao dos vizinhos latino-americanos, porém ainda abaixo dos níveis educacionais de 

países desenvolvidos. Uma das metas dos Objetivos do Milênio da ONU é a universalização 

da educação primária, que deve ser atingida até 2015 por seus países signatários, entre eles 

o Brasil. Em 2007, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) apontou que havia 

5,3% de analfabetos entre 15 a 24 anos de idade – uma redução significativa, comparada à 

taxa de 12% em 1997.24

em prol do desenvolvimento

Não somente a Educação pode contribuir para o desenvolvimento global. O grande desafio 

no século XXI é repensar o papel desempenhado pela cultura na política de uma comunidade 

ou país. Em outras palavras, as complexas relações entre cultura e desenvolvimento 

econômico, globalização e expressões locais, fluxos de informação e de identidade e, 

especialmente, os aspectos inovadores dos movimentos civis e comunitários emergentes – 

como os da juventude das grandes periferias urbanas, e o impacto sobre a democracia e o 

fortalecimento da vida pública.

Esta relação entre cultura e desenvolvimento tem sido uma preocupação internacional 

nas últimas duas décadas, mais especificamente a partir de 1988, quando a Organização das 

Nações Unidas (ONU) lançou a Década Mundial do Desenvolvimento Cultural e, em 1993, foi 

implantada a Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento. Desde então, a cultura passa 

a ser valorizada também sob a óptica do conhecimento, não somente interpretada como 

artístico ou criativo. Para isso, é necessária a formação de ambientes comunitários e políticos 

que favoreçam, individual e coletivamente, a inserção cultural da população.

Nesta trilha rumo ao desenvolvimento, vale lembrar que o cidadão só estará predisposto 

ao diálogo e à fruição cultural caso seja estimulado e incentivado durante a sua formação, da 

infância à fase adulta. Trata-se do aprimoramento obtido com o conhecimento, possibilitando 

integração e intercâmbio. Ou seja, o ato de valorizar a cultura é proporcional ao valor que 

aprendemos a dar a ela, por meio da riqueza de encontros culturais experimentados ao 

longo da vida. Aplicado ao âmbito empresarial, a tendência é valorizar potenciais humanos 

que conciliem amplo conhecimento, o que lhe garante controle sobre suas funções, e sua 

criatividade, que permite a produção de soluções em tempos de instabilidade ou transição.
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Panorama eDucacional: iDeb

Em 2006, o Ministério da Educação criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) a fim 
de facilitar diagnósticos do sistema de ensino brasileiro, monitorar sua qualidade e direcionar políticas 
e ações focalizadas. No seu segundo ano de divulgação, o Ideb cresceu em todas as etapas de ensino no 
Brasil entre 2005 e 2007, sendo que a média dos resultados de 2007 ultrapassaram as metas para 2009.

analFabetismo Funcional

São considerados analfabetos funcionais aqueles com 15 anos ou mais de idade com menos de quatro 
anos completos de estudo – equivalente a não concluir o primeiro segmento do ensino fundamental 
no Brasil. Criada pela UNESCO, a taxa de analfabetismo funcional serve como indicador para avaliar o 
nível educacional de uma sociedade. No Brasil, a taxa de analfabetismo funcional foi de 21,7% em 2007 
(equivalente a 30 milhões de pessoas), 32% menor que a taxa de 1997.
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Investindo em cultura e educação

FURNAS considera a educação não apenas um direito de cada cidadão, mas principalmente 

um dever de todos aqueles que se encontram em condições de ajudar o desenvolvimento do 

país. Por isso, além de investir na formação de seus empregados, a Empresa promove ações 

sociais nas áreas de educação e cultura voltadas à comunidade.

O Programa FURNAS Sociocultural – Iluminando o Novo integra cinco iniciativas distintas: 

Patrocínio Cultural, Espaço FURNAS Cultural, FURNAS Geração Musical, Incubadora FURNAS 

Sociocultural e Projetos Socioculturais em Parceria.

Seu Patrocínio Cultural tem foco na construção de identidade cultural brasileira, valorização 

da cultura popular e inclusão social. Em 2008, a Empresa patrocinou 27 projetos culturais, 

sob os auspícios da Lei Rouanet, previamente selecionados por uma comissão de avaliação 

constituída por especialistas. Os projetos patrocinados são divulgados na página da Empresa 

na Internet.

área cultural*

2008 2007 2006

Artes cênicas 11 9 3

Artes integradas 3 - 1

Artes plásticas - 3 2

Audiovisual/Produção cinematográfica 4 6 13

Humanidades 2 5 6

Música 7 4 9

Patrimônio cultural - 3 4

total 27 30 38

* Projetos patrocinados por Lei Rouanet.

O Espaço FURNAS Cultural, situado no Escritório Central, no Rio de Janeiro, acolhe 

exposições de pintura, gravura, fotografia, vídeo-arte, esculturas e instalações, tanto de 

artistas consagrados como daqueles pouco reconhecidos pelo mercado, mídia ou público, 

revelando novos talentos. Em 2008, foram realizadas 15 exposições, sendo sete de artistas 

selecionados por um Conselho de Curadores e oito de artistas convidados, com a visitação de 

um público superior a 7 mil pessoas.
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115Já o Programa FURNAS Geração Musical, em 2008, chegou à sua terceira edição, em nova 

versão, com 173 inscrições de grupos (duos, trios ou quartetos), envolvendo 474 músicos, nas 

categorias de música de concerto (música erudita) e música popular (música instrumental 

brasileira) em sete estados da Federação em que FURNAS atua (Espírito Santo, Minas Gerais, 

Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro) e no Distrito Federal. Os melhores 

grupos têm como premiação 24 aulas, com duração de duas horas cada, a serem ministradas 

no Conservatório Brasileiro de Música e no Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical 

(Cigam), e a gravação de um CD no estúdio sinfônico da Rádio MEC, além de uma turnê de 

espetáculos públicos ao ar livre nas cidades onde se realizou o Programa.

Há ainda a Incubadora FURNAS Sociocultural, um programa criado para formar artistas 

oriundos de comunidades de baixa renda e de instituições públicas de ensino de artes 

plásticas, bem como para apoiar projetos de organizações culturais. O período de incubação 

para os artistas é de 12 meses e para os projetos de organizações culturais é de quatro meses. 

Durante este período ocorrem as capacitações teórica e prática dos artistas em entidades 

parceiras consideradas centros de excelência.

E os Projetos Socioculturais em Parceria têm o propósito de fomentar atividades culturais 

nas áreas do entorno dos empreendimentos da Empresa. Já foram desenvolvidos cinco projetos 

socioculturais, com a participação de mais de 750 pessoas, sendo cerca de 80% crianças e 

jovens, em nove municípios, distribuídos pelos estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo.

resultaDos Da incubaDora

Ao final do prazo de incubação do Programa FURNAS Sociocultural, espera-se a materialização de produtos 
artísticos inovadores, que contam com apoio financeiro de FURNAS. Ao longo de 2008, foram realizados 
diversos cursos de capacitação, tendo os artistas incubados recebido os respectivos certificados de 
conclusão. Ao término do ano, os jovens talentos estavam concluindo seus trabalhos a serem expostos, 
coletivamente, no início de 2009. Para a categoria de projetos de organizações culturais, seis dos dez 
projetos selecionados foram considerados aptos para obtenção de patrocínio.
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balanço ibase

1 - base de cálculo 2008: Valor (mil reais) 2007: Valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 5.771.647 5.105.173

Resultado operacional (RO) 655.640 1.020.110

Folha de pagamento bruta (FPB) 820.101 767.315

2 - indicadores sociais internos Valor (mil) % sobre FPb % sobre rl Valor (mil) % sobre FPb % sobre rl

Alimentação 37.558 4,58 0,65 33.532 4,37 0,66

Encargos sociais compulsórios 160.953 19,63 2,79 148.087 19,30 2,90

Previdência privada 76.633 9,34 1,33 67.557 8,80 1,32

Saúde 82.287 10,03 1,43 70.185 9,15 1,37

Segurança e saúde no trabalho 6.287 0,77 0,11 5.268 0,69 0,10

Educação 1.860 0,23 0,03 1.717 0,22 0,03

Cultura 3.274 0,40 0,06 2.832 0,37 0,06

Capacitação e desenvolvimento 

profissional
21.452 2,62 0,37 21.357 2,78 0,42

Creches ou auxílio-creche 683 0,08 0,01 697 0,09 0,01

Participação nos lucros ou resultados 70.479 8,59 1,22 61.574 8,02 1,21

Outros 43.376 5,29 0,75 39.637 5,17 0,78

Total - Indicadores sociais internos 504.842 61,56 8,75 452.443 58,96 8,86

3 - indicadores sociais externos Valor (mil) % sobre ro % sobre rl Valor (mil) % sobre ro % sobre rl

Educação 5.735 0,87 0,10 6.972 0,68 0,14

Cultura 7.166 1,09 0,12 5.179 0,51 0,10

Saúde e saneamento 6.685 1,02 0,12 6.321 0,62 0,12

Esporte 21 0,00 0,00 271 0,03 0,01

Combate à fome e segurança alimentar 3.126 0,48 0,05 3.079 0,30 0,06

Outros 8.758 1,34 0,15 8.272 0,81 0,16

Total das contribuições para a sociedade 31.491 4,80 0,54 30.094 2,95 0,59

Tributos (excluídos encargos sociais) 596.686 91,01 10,34 654.326 64,14 12,82

Total - Indicadores sociais externos 628.177 95,81 10,88 684.420 67,09 13,41

4 - indicadores ambientais Valor (mil) % sobre ro % sobre rl Valor (mil) % sobre ro % sobre rl

Investimentos relacionados com a 

produção/operação da empresa
12.261 1,87 0,21 11.288 1,11 0,22

Investimentos em programas e/ou 

projetos externos
32.487 4,96 0,56 23.602 2,31 0,46

Total dos investimentos em meio 

ambiente
44.748 6,83 0,77 34.890 3,42 0,68

Quanto ao estabelecimento de “metas 

anuais” para minimizar resíduos, o 

consumo em geral na produção/ operação 

e aumentar a eficácia na utilização de 

recursos naturais, a empresa:

(x) não possui metas 

(  ) cumpre de 51% a 75%

(  ) cumpre de 0% a 50%

(  ) cumpre de 76% a 100%

(x) não possui metas

(  ) cumpre de 51% a 75%

(  ) cumpre de 0% a 50%

(  ) cumpre de 76% a 100%

>> CONTINUA
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117balanço ibase

5 - indicadores do corpo Funcional 2008 2007

Nº de empregados(as) ao final do período 4.724 4.534

Nº de admissões durante o período 250 59

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 1.723 1.857

Nº de estagiários(as) 632 694

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.977 2.677

Nº de mulheres que trabalham na empresa 658 605

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 12,14% 11,05%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 1.089 1.064

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 7% 6%

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 255 251

6 - informações relevantes quanto ao 
exercício da cidadania empresarial

2008 metas 2009

Relação entre a maior e a menor 

remuneração na empresa
17% ND

Número total de acidentes de trabalho 86 ND

Os projetos sociais e ambientais 

desenvolvidos pela empresa foram 

definidos por:

(  ) direção (x) direção e 

gerências

(  ) todos(as) 

empregados(as)

(  ) direção (x) direção e 

gerências

(  ) todos(as) 

empregados(as)

Os padrões de segurança e  

salubridade no ambiente de  

trabalho foram definidos por:

(x) direção e 

gerências

(  ) todos(as) 

empregados(as)

(  ) todos(as) 

+ Cipa

(x) direção e 

gerências

(  ) todos(as) 

empregados(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) incentivará 

e seguirá a OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção (  ) direção e 

gerências

(x) todos(as) 

empregados(as)

(  ) direção (  ) direção e 

gerências

(x) todos(as) 

empregados(as)

A participação dos lucros ou  

resultados contempla:

(  ) direção (  ) direção e 

gerências

(x) todos(as) 

empregados(as)

(  ) direção (  ) direção e 

gerências

(x) todos(as) 

empregados(as)

Na seleção dos fornecedores,  

os mesmos padrões éticos e de 

responsabilidade social e ambiental 

adotados pela Empresa:

(  ) não são 

considerados

(x) são sugeridos (  ) são exigidos (  ) não serão 

considerados

(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) organizará e 

incentivará

Número total de reclamações  

e críticas de consumidores(as):

na Empresa  

NA

no Procon  

NA

na Justiça   

NA

na Empresa  no Procon   na Justiça  

% de reclamações e críticas  

atendidas ou solucionadas:

na Empresa 

NA %

no Procon 

NA %

na Justiça 

NA %

na Empresa  

%

no Procon  

%

na Justiça  

%

Valor adicionado total a distribuir  
(em mil r$):

em 2008: 2.653.327 em 2007: 2.342.559 

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 17% governo

27% colaboradores (as)

10% acionistas

24% terceiros

23% retido 

21% governo

28% colaboradores (as)

 7% acionistas

22% terceiros

22% retido

NA – Não se aplica.

      

>> CONTINUAÇÃO
116



matriz De inDicaDores Gri e PrincíPios Do Pacto Global
Gri Pacto 

Global
estratégia e análise

1.1 Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização. 3 -

Perfil organizacional

2.1 Nome da Organização 30 -

2.3 Estrutura operacional da organização incluindo principais divisões, unidades operacionais, 

subsidiarias e joint ventures

2 e 30 -

2.4 Localização da sede da organizacão 144 -

2.5 Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais 

operações estão localizadas ou são especialmente relevantes para as questões de  

sustentabilidade cobertas pelo relatório

30 -

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade 30 -

2.7 Mercados atendidos 29 e 30 -

2.8 Porte da organização 29 e 30 -

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório, referentes a porte, estrutura ou 

participação acionária

29 -

Parâmetros para o relatório

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo. 144 -

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório. 118 -

Governança, compromissos e engajamento

4.1 Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão de 

governança responsável por tarefas específicas, tais como estabelecimento de estratégia ou 

supervisão da organização.

55 -

4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou dêem orientações ao 

mais alto órgão de governança.

57 -

4.5 Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança, diretoria 

executiva e demais executivos (incluindo acordos rescisórios) e o desempenho da organização 

(incluindo desempenho social e ambiental).

40 e 41 -

4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o 

desempenho econômico, ambiental e social, assim como o estágio de sua implementação.

30 -

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, 

ambiental e social que a organização subscreve ou endossa.

57 -

4.13 Participação em associações (como federações de indústrias) e/ou organismos nacionais/ 

internacionais de defesa em que a organização:

\\possui assento em grupos responsáveis pela governança corporativa;

\\integra projetos ou comitês;

\\contribui com recursos de monta além da taxa básica como organização associada;

\\considera estratégica sua atuação como associada.

71 -

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. 21, 22 e 23 -

Forma De Gestão e inDicaDores De DesemPenHo

Desempenho econômico

EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, 

remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros 

acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.

31, 32 e 33 -

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece. 41, 42 e 43 -

EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades 

operacionais importantes

40 -

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais 

importantes.

22 -

EC8 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infra-estrutura e serviços oferecidos, 

principalmente para benefício público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou 

atividades pro bono.

13 e 14 -

Desempenho ambiental

EN1 Materiais usados por peso ou volume. 73 -

EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia, ou que usem 

energia gerada por recursos renováveis, e a redução na necessidade de energia resultante 

dessas iniciativas.

16 8 e 9

EN8 Total de retirada de água por fonte. 73 -

EN11 Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas, 

ou adjacente a elas, e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.

74 -

>> CONTINUA
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EN12 Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços em 

áreas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.

74 -

EN13 Habitats protegidos ou restaurados 75 8

EN14 Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos na biodiversidade. 74 8

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso. 77 -

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções obtidas. 77 8

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso. 77 -

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição 78, 79 e 80 -

EN25 Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos d’água e 

habitats relacionados significativamente afetados por descartes de água e drenagem realizados 

pela organização relatora.

82 -

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da 

redução desses impactos.

69 8 e 9

EN28 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias 

resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos ambientais.

83 -

Desempenho social

LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. 36 -

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região. 37 -

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. 43 3

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao 

trabalho, por região.

45 e 46 -

LA8 Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em 

andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade 

com relação a doenças graves.

47 -

LA10 Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional 44 -

LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apóiam a continuidade 

da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira

44 -

LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de 

desenvolvimento de carreira

43 -

LA13 Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados 

por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade

95 e 96 -

LA14 Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria funcional. 94 -

Direitos Humanos

HR2 Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a avaliações 

referentes a direitos humanos e as medidas tomadas.

22 1 e 2 

HR6 Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as 

medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil.

22 1, 2 e 5

HR7 Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou 

análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho 

forçado ou análogo ao escravo.

22 1, 2 e 4

sociedade

SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos 

das operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída.

103, 104, 

105 e 106

-

SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies. 13,14 e 16 -

SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias 

resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos.

35, 48 e 83 -

responsabilidade pelo Produto Não se aplica

suPlemento setor elétrico

EU1 Capacidade instalada detalhada por fonte de energia, país ou regime de regulação. 30 -

EU3 Extensão das linhas de transmissão e de distribuição por voltagem 30 -

EU7 Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento com o objetivo de ofertar eletricidade confiável e 

acessível e promover o desenvolvimento sustentável

54 8 e 9

EU12 Porcentagem de energia total com perdas de transmissão e distribuição 30 -

EU14 Programas e processos para garantir a disponibilidade de mão-de-obra qualificada 44 -

EU16 Total da mão-de-obra terceirizada 30 -

EU20 Planos de contingência, planos de emergência e programas de treinamento; planos de 

recuperação e remediação 

34 -

EU23 Programas, incluindo aqueles em parceria com o governo, para melhorar ou manter o acesso 

à eletricidade 

13 e 14 -

>> CONTINUAÇÃO

matriz De inDicaDores Gri e PrincíPios Do Pacto Global
Gri Pacto 

Global



Notas

1 In: “Balanço do PAC – 2 anos – Fevereiro de 2009” (http://www.brasil.gov.br/

pac/.arquivos/pac2anos_apresentacaonovo.pdf). P. 1.

2 Idem. Ibidem.

3 Idem. P. 6.

4 In: “Global Monitoring Report 2009: A Development Emergency” (http://

siteresources.worldbank.org/INTGLOMONREP2009/Resources/5924349-

1239742507025/GMR09_book.pdf). P. 14.

5 In: Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008  

(http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_

complete.pdf). P. 240.

6 Idem. P. 237.

7 Idem. P. 240.

8 Idem. Ibidem.

9 In: “Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da 

população brasileira – 2008”  

(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/

indicadoresminimos/sinteseindicsociais2008/indic_sociais2008.pdf). P. 89.

10 In: “O novo modelo do setor elétrico” – Ministério de Minas e Energia 

(http://ucel.eln.gov.br/gse_doc/cartilha.novo%20modelo.pdf). Pp. 5-6.

11 In: Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 (http://www.pnud.org.

br/arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_complete.pdf). P. 272.

12 In: site oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT (http://www.mct.

gov.br). Último acesso em agosto de 2009.

13 In: “Cambio climático 2007: informe de síntesis” (http://www.ipcc.ch/pdf/

assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf). P. 22.

14 Idem. P. 58.

15 In: site oficial do Ministério de Minas e Energia – MME (http://www.mme.

gov.br). Último acesso em agosto de 2009.

16 In: Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 (http://www.pnud.org.

br/arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_complete.pdf). P. 329.

17 Idem. P. 333.

18 Idem. P. 329.

19 Idem. P. 333.

20 Idem. P. 341.

21 In: “As mulheres fazem história” (http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/

mulher/mulherhistoria.html). Último acesso em agosto de 2009.

22 Idem. P. 268.

23 In: “Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da 

população brasileira – 2008” (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/

populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2008/

indic_sociais2008.pdf”. P. 43.

24 Idem. P. 44.



comPartilHar  
conHecimentos

2

 

6

 

 

10

 

 

15

 

18 

 

 

 

21

SUSTENTABILIDADE

Ricardo Voltolini

INOVAÇÃO

Moysés Simantob

MEIO AMBIENTE

Sergio Abranches

DIVERSIDADE

Reinaldo Bulgarelli

COMUNIDADE

Simon Schwartzman

POTENCIAIS HUMANOS

Ricardo Neves

As opiniões aqui expressas  

pelos especialistas entrevistados  

não necessariamente refletem  

a visão de FURNAS sobre os temas.

caDERNo DE ENtREVIStaS



2

“Sustentabilidade deixou  
de ser conversa isolada”

SUSTENTABILIDADE

Ricardo Voltolini

O especialista Ricardo Voltolini fala sobre a 

necessidade de empresas, governos, sociedade e 

consumidores pensarem de modo sistêmico para 

tornar o século XXI mais sustentável

Diretor da Consultoria Ideia Sustentável, especializada em estratégia e  

inteligência para a sustentabilidade, Ricardo Voltolini é um dos grandes 

especialistas brasileiros nesse tema. Começou sua trajetória há 15 anos, 

com gestão de terceiro setor, investimento social privado e responsabilida-

de social. Publisher da Revista Ideia Socioambiental, é também professor de 

Marketing Social na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Na entrevista a seguir, Voltolini 

defende que a sociedade do século XXI deverá ter um novo modelo mental, 

com visão humanista e noção de que vivemos em um sistema de inter-

dependência ambiental, social e econômica. Segundo ele, ética, altruísmo,  

liderança e mobilização são alguns dos valores sustentáveis necessários 

para que o nosso setor empresarial contribua com a agenda de desenvolvi-

mento do Brasil nos próximos anos.

De que forma a competitividade responsável das empresas contribui 

para a agenda de desenvolvimento do país?

Se entendermos competitividade responsável como a adoção de prá-

ticas empresariais que incorporem princípios socioambientais, que de 

alguma forma reforcem o conceito do triple bottom line versus o conceito 

atual de bottom line, elas têm uma grande contribuição a dar para o país. 

E essa contribuição vem para um desenvolvimento novo, num momen-

to em que todas as evidências são no sentido de fortalecer as condições  

para que consumidores e mercados cada vez mais queiram isso das companhias.  

As corporações estão atendendo a uma demanda de um consumidor cada 

vez mais exigente, mais sensível a essas questões socioambientais; de mer-

cados cada vez mais reguladores, mais preocupados e valorizando esses 

pontos; e de sociedades cada vez mais críticas também em relação à atu-

ação das empresas. Nesse contexto, a competitividade responsável vem 

como uma prática completamente afinada com o pensamento desta pri-

meira década do novo século.
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Quais são os principais desafios para o país 

quanto ao tripple bottom line? Seria justamente 

estar mais atento?

Olha, os desafios, na verdade, são de mu-

dança de modelos. Claro que essa mudança de 

um modelo de bottom line, que é baseado no 

resultado trimestral que distribui dividendos 

aos acionistas e muito pouco preocupado em 

relação às questões sociais e ambientais, é o 

que existe hoje e é o que trouxe um modelo 

basicamente econômico, todo fundamentado 

nas questões econômico-financeiras, um mo-

delo que trouxe a maioria das corporações até 

aqui hoje. Daqui por diante, esse modelo terá 

de ser revisto. Hoje há um cenário de aque-

cimento global, de esgotamento de recursos 

naturais e de aumento de desigualdades so-

ciais pelo mundo. Esse modelo está cada dia 

se provando insuficiente para dar conta dos 

novos desafios deste século em que vivemos e 

vamos viver. Evidentemente, mudar o modelo 

mental de uma empresa, modelos de negó-

cio e estratégias de negócio, não vai acon-

tecer de um dia para o outro. É algo que vai 

levar algum tempo, mas é um processo que 

já está em curso. No Brasil, a discussão de 

Responsabilidade Social Empresarial existe há 

11 anos e observamos muitas evoluções.

Como você analisa a evolução da sustentabilida-

de no nosso setor empresarial durante uma 

década de Responsabilidade Social no Brasil?

Evoluiu, evidente que poderia ter evoluído 

mais e todos desejaríamos que isso tivesse 

acontecido. Mas hoje, por exemplo, ao con-

trário de cinco ou dez anos atrás, você tem  

empresas com práticas bastante interessantes 

em governança corporativa e transparência, em 

meio ambiente, em códigos de ética, em rela-

cionamentos com fornecedores e com comuni-

dades. Isso tem evoluído nos últimos tempos. 

Tivemos uma evolução maior e mais perceptí-

vel nos últimos três anos, depois do anúncio 

do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas da ONU, que apontou o aqueci-

mento global e a responsabilidade humana 

por ele. Depois disso, o tema da sustentabili-

dade ganhou uma visibilidade pública maior, 

deixou de ser debatido só no universo de algu-

mas poucas empresas que vinham trabalhando 

Responsabilidade Social ou de acadêmicos e 

ambientalistas. E passou a ser um tema dis-

cutido pelas pessoas comuns. Esse aumento 

de visibilidade parece ter acelerado um pouco 

o senso de urgência, em relação às mudanças 

necessárias que esse modelo tem de sofrer.

Ainda tivemos no meio do caminho a crise 

econômica, que eclodiu em setembro e, aqui 

no Brasil, ao que tudo indica, perdeu força em 

maio. Nesse período de seis ou sete meses, 

tivemos uma parada de investimentos nessa 

área ou de discussão. Mas como, hoje, é um 

tema importante para repensar o modelo de 

produção, na sociedade em que vivemos, ele 

já está retomando com força total. E imagino 

que, nos próximos anos, vamos ter mudanças 

importantes. Você já começa a ter uma discus-

são em nível mundial atualmente, de pacotes 

econômicos governamentais. Na Inglaterra e 

nos Estados Unidos já existem estímulos para 

que as empresas produzam de forma mais 

limpa. E essas regulações de governos vão se 

espalhar pelo mundo.

Assim, você vai ter cada vez mais governos 

reguladores desse tema e consumidores muito 

críticos e sensíveis a eles, chegando até a um 

estágio que já é mais comum na Europa e nos 

Estados Unidos, que é o consumidor usar o ato 

do consumo para premiar ou punir uma empre-

sa, segundo os seus comportamentos ou com-

promissos socioambientais. E você também vai 

ter sociedades cada vez mais engajadas e crí-

ticas em relação a esse tema. Então, evidente-

mente, não vai dar mais para produzir como se 

produzia no passado. O modelo consagrado pela 

Era Industrial, digamos assim, de produzir-con-

sumir-descartar, vai ter de ser completamente 

revisto nos próximos anos. E já está acontecen-

do. Estamos no meio desse processo.

Você acredita que o ambiente social do Brasil 

já é favorável a negócios responsáveis? E o 

quanto a sociedade civil vem se mobilizando 

para esse esforço?

Se fizermos uma comparação, usando os 

poucos dados disponíveis, o consumidor brasi-

leiro, em geral, está ainda um pouco longe do 

comportamento de consumo consciente que 

um consumidor europeu, um canadense ou um 

americano. Mas ele está evoluindo. É evidente 
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que somos um país mais novo, um país que 

ainda tem sérias dificuldades de educação bá-

sica de qualidade. Então, aqui, as pessoas não 

têm nem hábito de ler rótulo de produtos, para 

compreender a origem deles. E também mui-

tos nem sabem ler direito, há uma dificuldade 

de ler e compreender. Eu diria que temos aqui 

no Brasil um ambiente cada dia mais favorável 

para um avanço do que eu chamo de “susten-

tabilização dos negócios”. Ainda estamos no 

meio do processo, e um pouco atrás de ou-

tros países, mas estamos avançando também.  

No nosso ritmo, com as nossas limitações, 

mas estamos indo.

E como vê as atuais parcerias entre organi-

zações e indivíduos em prol de um mundo 

mais sustentável?

O termo “parceria” foi submetido a um des-

gaste muito grande nos últimos anos, prefiro o 

termo “alianças intersetoriais”. Primeiro movi-

mento no Brasil de construção de alianças inter-

setoriais data do início dos anos 1990, quando 

tivemos a explosão do chamado Terceiro Setor 

e surgiram no país muitas organizações priva-

das para fins públicos, não-governamentais e 

sem fins lucrativos, portanto, que começaram 

no movimento que foi conseqüência da abertu-

ra política, da consolidação da democracia, da 

necessidade de participar mais da vida pública, 

essas organizações cresceram muito na década 

de 1990. Tivemos um boom. Por conta disso, co-

meçou a haver no Brasil um trabalho mais con-

junto, uma ação mais coordenada entre os três 

setores. O primeiro setor, Estado, o segundo 

setor, empresa, e o terceiro setor, organizações 

da sociedade civil.

Esse movimento ganhou força no Brasil, 

passou a ser muito mais comum do que era e, 

principalmente, passou a ser visto como uma 

espécie de solução interessante para alguns 

dos problemas históricos que o país tem. Com 

isso, cada um desses protagonistas, individu-

almente, começou a se ver como insuficiente 

para, sozinho, dar conta da solução dos proble-

mas que enfrentamos no país. Assim, se deu, 

não por acaso, um boom de criação de funda-

ções e de institutos empresariais. As empresas 

começaram a olhar para esse cenário e ver que 

elas poderiam participar mais, ou de forma 

diferente, intervindo mais em soluções para 

problemas sociais das comunidades a partir de 

um investimento social mais planejado, mais 

estratégico, mais inteligente.

Até então, as poucas empresas que fa-

ziam investimento na área social, obedeciam 

a um modelo antigo, que é o da filantropia. 

Filantropia basicamente é doar pelo ato de 

doar; doar um dinheiro para projetos sociais 

ou organizações de uma comunidade. Nos 

anos 1990, com o surgimento desse conceito 

das alianças intersetoriais, as empresas come-

çam, portanto, a planejar o seu investimento 

social privado, de modo que este investimen-

to social faça uma diferença maior na vida 

das comunidades, na forma de resultados. 

Enquanto no estágio anterior, da filantropia, 

bastava assinar um cheque e doar esse che-

que, neste estágio do investimento social 

privado as organizações planejam, definem es-

tratégias, diagnosticam necessidades, conver-

sam com organizações das comunidades para 

fazer parcerias, sentam, pensam juntos, discu-

tem juntos, em busca de um resultado melhor.

Como analista desse tema nos últimos  

15 anos, só posso ver isso como um movimen-

to importante da sociedade civil. Pela primeira 

vez, três setores trabalham juntos. É claro que 

não é fácil, é bastante complicado, porque nós 

não temos no Brasil experiência em fazer isso. 

A empresa sempre agiu de modo isolado e a 

organização social da sociedade civil também. 

A partir dos anos 1990, começam os primei-

ros ensaios de uma aliança intersetorial. E já 

vemos bons resultados disso em todos os lu-

gares do Brasil.

Qual perfil o profissional do século XXI 

deve ter para atuar em sustentabilidade 

nas empresas?

Deve ser um profissional com uma visão hu-

manista muito clara, com uma noção de que 

hoje vivemos num sistema de interdependên-

cia e que os sistemas econômicos dependem 

dos sistemas sociais e ambientais para viver 

e sobreviver. É preciso que este profissional 

tenha essa noção clara de que vivemos num 

mundo interdependente. Tem de ser alguém 

orientado por uma ética que eu defino como 

uma ética altruísta, altruísta no sentido de 



5

olhar o outro, o outro próximo, o outro distan-

te, olhar o planeta; e ter um respeito muito 

grande às questões de recursos naturais, da 

maneira como se usam os recursos naturais.  

E ser alguém que seja essencialmente um líder, 

capaz de mobilizar pessoas, de persuadir pes-

soas para um novo modelo mental. A ideia que 

até hoje nos trouxe aqui, que é uma ideia da 

opulência, de que os recursos são abundantes, 

tem de ser substituída pelo modelo mental  

da escassez. Os profissionais vão ter de apren-

der, mudando modelos de negócio, estratégias 

de negócio, para que essas estratégias de mo-

delos sejam respeitosas em relação a esses li-

mites que a natureza está impondo.

E tem de ter uma boa noção de relaciona-

mento com comunidades, pois cada vez mais os 

consumidores serão interlocutores. As empresas 

e seus profissionais terão de aprender a dialo-

gar, a conversar com o consumidor, a entender 

o que ele quer, o que ele pensa, como ele vê a 

empresa. Diante disso, evidentemente esse pro-

fissional terá de ser muito mais sensível e ter 

princípios éticos muito elevados. Essa coisa  

de princípios éticos, no Brasil, sempre parece 

uma conversa meio fora de moda, só que cada 

vez mais as pessoas vão querer se relacionar com 

empresas que pensam e agem como indivíduos 

decentes. Então, quem está nas empresas hoje 

tem de ter muito cuidado com essas questões. 

Aí nesse sentido entra dispor ou ter princípios 

éticos elevados. A maioria de nós sabe o que é 

certo e o que é errado fazer numa empresa. Mas, 

às vezes, pressionados pelos modelos de negócio, 

pelas necessidades do dia-a-dia, pelas metas e 

pelos objetivos e bottom lines, as pessoas acabam 

fazendo aquilo em que elas não acreditam. O pro     -

fissional do futuro vai ser alguém que, quando 

vai para o trabalho, não deixa a sua consciência 

em casa. Ele vai para o trabalho e a leva consigo. 

Este será o profissional que vai trabalhar em sus-

tentabilidade. Até porque sustentabilidade é isso, 

um conjunto de novos valores e princípios.

E quais serão os cargos sustentáveis do 

futuro?

Existe uma pesquisa da FEA-USP que aponta 

um cargo que será muito comum nas empre-

sas, “gerente de ecorrelações”. Seria alguém que 

faria uma intermediação com as comunidades 

justamente para estudar e minimizar os im-

pactos ambientais. O que vai acontecer é que 

a sustentabilidade vai entrar transversalmente 

na estratégia de um negócio. Muito prova-

velmente, as empresas terão um espaço para  

que as pessoas compreendam a interdepen-

dência entre os pilares econômico, ambiental 

e social e terão mais antropólogos, sociólogos, 

gestores ambientais, filósofos e pessoas capa-

zes de pensar de um modo sistêmico. A gran-

de mudança nos próximos anos é a ascensão 

do pensamento sistêmico nas organizações. 

Quem tiver boa formação técnica específica 

e genérica, no sentido de pensar e refletir as 

questões numa empresa de modo sistêmico, 

integrando o econômico, o ambiental e o so-

cial, certamente vai ter espaço para trabalhar 

em qualquer organização. Qualquer projeção 

hoje sobre cargos é especulação, mas esses 

estudos que têm sido feitos no Brasil já apon-

tam: haverá uma necessidade, sim, de profis-

sionais que pensem diferente nas empresas. 

Porque a sustentabilidade não é uma moda 

passageira, ela veio pra ficar.
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Assessor em inovação estratégica, Moysés Simantob 

esclarece como administradores têm se adaptado  

à velocidade dos desafios econômicos

Quando as empresas precisam de um assessor especializado em inovação 

estratégica, em geral pensam em seu nome. Moysés Simantob é profes-

sor do Departamento de Operações na Fundação Getulio Vargas – Escola 

de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-Eaesp), da disciplina de 

Inovação, e cofundador e coordenador executivo do Fórum de Inovação 

da FGV-Eaesp. Autor do Guia valor econômico de inovação nas empresas, com 

Roberta Lippi, publicado em 2003, é coautor também do livro Organizações 

inovadoras, lançado em 2003 e coorganizador – com José Carlos Barbieri, da 

série Organizações inovadoras sustentáveis, de 2007, e Organizações inovadoras do 

setor financeiro, de 2008.

Em 2009, lança a iniciativa Boas Histórias Instituto, com o intuito de va-

lorizar e investir as organizações brasileiras de significados a partir da es-

trutura da linguagem. Um estímulo ao estudo, à construção e adoção de 

casos brasileiros em salas de aula. Simantob traz seu expertise de 20 anos 

em desenvolvimento de políticas de reconhecimento do potencial inovador 

e o fomento da cultura intraempreendedora na área de capital humano.  

E revela o atual perfil das organizações inovadoras sustentáveis no Brasil.

O que é preciso para uma empresa ter uma sistemática inovadora?

Na metodologia que criamos no Fórum de Inovação da FGV, foi enfatiza-

do o aspecto sistêmico de análise da organização e a questão do alinhamento 

dos esforços da inovação, com as estratégias da organização. Quando a lide-

rança de uma empresa incorpora inovação em sua intenção estratégica, assu-

me o real significado dela como um processo formal, que permite desenvolver  

produtos, processos, serviços e soluções, que sejam aceitos pelo mercado, se 

possível minimizando os riscos inerentes ao seu desenvolvimento e aumentan-

do o grau de previsibilidade de alcançar os resultados esperados. Portanto, para 

se extrair o máximo dos benefícios do processo, é preciso repeti-lo por várias 

vezes, incorporando-o à organização em uma coordenação de ações contínuas. 

Seria preciso, ainda, criar um fluxo contínuo de ideias e experimentos, o que 

muitos autores chamaram de inovação contínua ou sistemática. Assim sendo, 

a inovação sistemática consiste na busca deliberada e organizada de mudanças: 

em comportamentos, novas tecnologias, novos métodos de gestão e na análise 

sistemática das oportunidades que tais mudanças podem oferecer para a inova-

ção econômica e socioambiental da empresa.

“Aprendemos a pensar  
novos modelos organizacionais”

INOVAÇÃO

Moysés Simantob
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De que forma a inovação redefiniu um 

novo padrão de competição no mercado 

corporativo?

Na medida em que inovação sistemática 

se tornou a única maneira de uma empresa 

permanecer na zona do lucro por um tempo 

mais constante, a ideia de conquistar e man-

ter a empresa numa espécie de monopólio 

temporário atraiu dirigentes e despertou a 

curiosidade deles para reforçar investimentos 

em inovação aliada aos recursos e às compe-

tências internas da organização. Os recursos 

existentes na empresa são, principalmente, as 

pessoas e os processos, daí a razão de mui-

tos autores desenvolverem estudos nos quais 

o indivíduo inserido na empresa é peça-chave 

para muitas questões ligadas à sua toma-

da de decisão, à sua forma de interpretar os  

sinais do mercado, à sua maneira de ava-

liar os movimentos da concorrência e definir  

diretrizes para tornar seus produtos e serviços 

diferenciados no mercado.

Em consequência, o ambiente organi  zacional 

– e as exigências sobre os seus administrado-

res – torna-se mais e mais complexo, sobretudo, 

em mercados com acirrada competição, exigin-

do uma administração eficaz das lideranças por 

melhores resultados de seus recursos e de seus 

processos de desenvolvimento de inovações. 

Quando bem gerenciados, eles trazem grande 

aprendizado por meio da adoção de melhores 

práticas de trabalho e melhor desempenho das 

pessoas e de produtividade dos recursos em-

penhados, criando organizações que respon-

dem com grande agilidade e flexibilidade às 

exigências de mercado, redefinindo o padrão 

de competição da indústria e estabelecen-

do uma clara linha divisória entre empresas 

coadjuvantes e aquelas que são protagonis-

tas do seu setor. Esse fenômeno distinto, 

que “altera e desloca para sempre o estado 

de equilíbrio previamente existente”, era o  

que Schumpeter denominava de “destruição 

criativa”, na qual a tecnologia ganha papel 

de destaque e as inovações estão corporifi-

cadas em empresas novas, que geralmente 

não surgem das antigas, mas que começam 

a produzir ao seu lado, e, com o tempo, pas-

sam a competir com elas.

Como uma organização pode alcançar o 

desenvolvimento sustentável por meio da 

inovação?

As inovações constituem uma peça-chave 

para que as organizações possam contribuir para 

o desenvolvimento sustentável, pois o que 

está em jogo é um novo modo de produção 

da subsistência humana que seja compatível 

com a capacidade de suporte do planeta e 

que seja equitativo, pois as disparidades de 

renda entre regiões, povos e classes é o outro 

lado de uma apropriação desigual dos recur-

sos da Terra, que em princípio deveriam ser-

vir para todos.

A Declaração do Milênio, aprovada du-

rante a Cúpula do Milênio realizada em 

Nova York em 2000, hoje adotada pelos 

191 Estados que integram as Nações Unidas, 

estabeleceu oito metas e 18 objetivos a 

serem alcançados até 2015 como, por exem-

plo, reduzir pela metade a população com 

renda inferior a US$ 1 por dia, reduzir pela 

metade a população que passa fome, re-

duzir pela metade a população sem acesso  

a água potável, entre outros.

Para serem parceiras desse esforço, as or-

ganizações devem se tornar inovadoras e 

sustentáveis, entendendo que a palavra sus-

tentável está relacionada a uma concepção 

socioambiental de desenvolvimento e não 

apenas ao sucesso na obtenção de condições 

de competitividade, que é um dos sentidos 

triviais dado ao termo. Assim, pode-se dizer 

que uma organização inovadora sustentável 

não é a que introduz novidades de qualquer 

tipo, mas sim a que introduz novidades que 

atendam às múltiplas dimensões da susten-

tabilidade em bases sistemáticas e colhem 

resultados esperados para ela, para a socieda-

de e para o meio ambiente. Não só o proces-

so de inovação deve ser sustentável, mas os  

resultados esperados devem referir-se às di-

mensões da sustentabilidade consideradas em 

seu conjunto, com o máximo de equilíbrio 

entre elas. As dimensões da sustentabilidade 

devem ser os balizadores das atividades ino-

vadoras, constituindo-se uma espécie de filtro 

para selecionar ideias, inventos, modelos e 

planos a serem implementados.
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Qual o maior desafio das organizações ino-

vadoras sustentáveis no Brasil de hoje?

Aprender a se perguntar, continuamente, 

o que será produzido, com que meios, para 

quem e como serão distribuídos os resultados 

do esforço coletivo.

Entre os novos desafios empresariais está 

a capacidade de contribuir para a construção 

e difusão de novos modelos de gestão ali-

nhados aos processos de Desenvolvimento 

Sustentável (DS). Segundo Maurice Strong, 

que esteve no topo da organização da 

Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, realizada 

no Rio de Janeiro em 1992, uma organização 

inovadora sustentável é aquela que contribui 

para alcançar um desenvolvimento social-

mente includente, tecnologicamente pruden-

te e economicamente eficiente.

Não é tarefa fácil e que se conquista rapida-

mente, mas algumas empresas brasileiras têm 

abraçado a causa do DS, mobilizando-se e en-

gajando-se em movimentos socioambientais, 

como vimos recentemente o Wal-Mart Brasil 

fazer com o pacto da pecuária e madeira, 

entre outros. São esforços em conjunto com 

entidades governamentais e não-governamen-

tais, que revelam um trabalho digno de aplau-

so internacional.

Como se explica que o Brasil seja conhecido 

pela criatividade e esteja em antepenúltimo 

lugar no ranking de países que mais investem 

em inovação?

O desenvolvimento de um país se mede 

pela sua capacidade de gerar de forma autô-

noma conhecimentos, de transmiti-los às ge-

rações futuras e utilizá-los na forma de bens 

e serviços. Os estudos acerca do tema devem 

cobrir o tripé: ciência e tecnologia, educação 

e política econômica industrial e, no Brasil, 

muitos de nós confundimos invenção com 

inovação, inovação em empresas com ino-

vação em universidades. Defendo a inovação 

feita pelas empresas.

Para ficar mais claro, o processo de mu-

dança tecnológica pode ser dividido em três 

estágios: invenção, inovação e difusão, enfa-

tizando que inovação não é sinônimo de in-

venção. É bem conhecido o fato que Alexander 

Fleming descobriu a penicilina por acaso, em 

1929, mas menos conhecida foi a descober-

ta de seu valor terapêutico, só revelado dez 

anos mais tarde por Chain e Florey, motiva-

dos pelo esforço de guerra, como contribuição 

ao tratamento dos soldados feridos. Ou seja,  

a História está marcada de exemplos que 

mostram ser muito difícil estabelecer fron-

teiras rígidas entre pesquisa pura e pesqui-

sa aplicada. Mas a inovação, sob o ponto de 

vista econômico, só se concretiza ao se realizar 

a primeira transação comercial do novo produ-

to ou processo. Por isso se diz que, enquanto  

a invenção é um fato exclusivamente técnico, a 

inovação é simultaneamente um fato técnico, 

econômico e organizacional. Por último, a di-

fusão está relacionada à ideia de como novos 

produtos e processos se propagam pelos mer-

cados potenciais.

Portanto, fica claro porque deveríamos nos 

preocupar mais em gerar patentes, criar rique-

za e distribuí-la a sustentarmos o slogan etéreo 

de sermos criativos.

Por que avançamos tanto no setor de ciên-

cia e tecnologia, mas ainda não temos um 

efetivo sistema de inovação no país?

Um Sistema Nacional de Inovação (SNI) é 

uma rede de instituições, tanto públicas quan-

to privadas, cujas atividades e interações ini-

ciam, importam, modificam e difundem novas 

tecnologias, e essa construção institucional 

pode ser produto de uma ação planejada e 

consciente ou de um somatório de decisões 

descontínuas, não planejadas e desarticuladas.

Os países (desenvolvidos e em desenvol-

vimento) diferem em termos de instituições 

que fomentam as atividades de inovação. 

Estas diferenças têm vários fatores, tais como: 

tamanho do país; agenda das políticas, em 

particular a industrial; recursos naturais, que, 

combinados com fatores econômicos, cultu-

rais, sociais e políticos produzem diferentes 

SNIs. O Japão, por exemplo, sempre prezou por 

ter uma visão de longo prazo (20 anos) o que o 

ajudou a impulsionar o progresso tecnológico e a 

melhor competir em economias capitalistas com-

plexas, como a americana. Portanto, para um 

país ter um SNI maduro, ele teria de ser capaz 

de manter o país próximo à (ou na) fronteira 
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tecnológica internacional, como fazem os 

Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a França, 

a Inglaterra e a Itália.

O que seria necessário para as corporações 

brasileiras terem um completo e contínuo 

Sistema Nacional de Inovação?

Talvez buscar maior aproximação com cen-

tros de pesquisa; intensificar o elo com escolas 

e acolher seus talentos; construir e estimular 

conexões contínuas com o governo. Assim, pri-

vilegiando a formação de consórcios industriais 

regionais e incentivando os arranjos produtivos 

locais. Eles são aglomerações de empresas loca-

lizadas em um mesmo território, que apresen-

tam especialização produtiva e mantêm algum 

vínculo de articulação, interação, cooperação 

e aprendizagem entre si e com outros atores 

locais (governo, associações empresariais, ins-

tituições de crédito, ensino e pesquisa) e que 

possam gerar alguma riqueza.

De que forma a crise mundial compromete o 

avanço da inovação nas economias?

Um dos principais efeitos da crise é a redu-

ção de orçamento para os projetos de médio 

e longo prazos. Uma forma de garantir aten-

ção para inovação é separar investimentos do 

orçamento especificamente para este fim com 

espectro de dois a três anos, sem que possam 

ficar suscetíveis às flutuações de mercado.

A alternativa é desenvolver novas fontes de 

recursos junto a clientes, parceiros, fornecedo-

res e organismos de fomento existentes. Pode 

criar maior sensibilidade ao alto risco que, por 

sua vez, está associado ao nível de incerteza 

que, uma vez reduzido, maiores serão as chan-

ces de mais rapidamente as empresas volta-

rem a realizar inovações. A crise tem obrigado 

todos a experimentar novas formas de se man-

terem competitivos e a fazer isso de forma 

mais rápida e com baixo custo, até que o nível 

de incerteza seja menor.

Ao se aproximar de parceiros, fornecedores 

e outros atores da cadeia de valor, a empresa 

pode ampliar os recursos limitados de que a 

organização dispõe e reduzir o risco dos inves-

timentos necessários.

E como um novo repensar organizacional 

pode contribuir em momentos de crise?

Os indivíduos e as organizações têm pouco 

controle sobre as forças ambientais que cau-

sam mudanças nas sociedades e nas organiza-

ções. Porém, os estrategistas podem descrever 

uma situação estratégica usando seu conheci-

mento sobre a natureza e a estrutura do negó-

cio, bem como usando seu conhecimento das 

metas de longo prazo da empresa e do am-

biente no qual ela está imersa.

A velocidade das mudanças econômicas, 

tecnológicas, sociais e ambientais tem forçado 

os administradores a ter de aprender cada vez 

mais rápido a se tornarem design thinkers, ou 

pensadores de novos modelos organizacionais.
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O sociólogo Sergio Abranches defende que o setor 

empresarial deve tomar as rédeas da área ambiental, 

questionando desde a procedência das  

matérias-primas até o destino final dos produtos

Mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, Ph.D. em Ciência 

Política pela Universidade de Cornell e Professor Visitante do Instituto 

Coppead de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Sergio Abranches é um dos maiores formadores de opinião em 

meio ambiente no Brasil. É também pesquisador independente sobre 

Ecopolítica – a relação entre o desenvolvimento econômico, o progresso so-

cial e o meio ambiente, com ênfase na mudança climática e na Amazônia 

–, tema que batiza o site do qual é editor e os comentários diários que faz 

na Rádio CBN. E, ainda, cofundador de O Eco, agência de notícias ambien-

tais apoiada pelas fundações Avina e Hewlett, dedicada a ampliar a pauta 

ambiental na imprensa e treinar jovens jornalistas na cobertura sobre  

meio ambiente no Brasil. Abranches avalia o nível de responsabilidade am-

biental de empresas e alerta que o setor produtivo pode ser prejudicado, se 

o governo ficar à margem dos acertos climáticos globais.

Quais as implicações políticas e econômicas das mudanças climáticas no 

planeta?

A principal implicação econômica é a perda rápida da capacidade de 

crescimento das economias. A capacidade agrícola da China está começan-

do a ficar comprometida e o regime de monções de verão da Índia está fi-

cando errático e vai piorar. Começa pela agricultura. Mas, por outro lado, 

há uma pressão muito grande das sociedades no sentido de estabelecer 

algum tipo de preço para o carbono emitido. E isso terá também um im-

pacto econômico importante sobre todas as atividades de alto carbono. 

Politicamente, ela produz dois efeitos muito importantes: primeiro, muda 

a geopolítica global, reduz a importância de países produtores de petró-

leo e aumenta o poder de países com potencial científico-tecnológico 

para buscar alternativas, redistribui o poder; e, segundo, vai continuar a 

produzir migrantes climáticos, os refugiados climáticos, em quantidades 

crescentes. É uma nova realidade que produz pressão em várias socieda-

des receptoras desse tipo de imigrante, cujo destino final acaba sendo os 

países mais desenvolvidos.

MEIO AMBIENTE

Sergio Abranches

“As empresas têm de se  
responsabilizar por  
sua cadeia produtiva”
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Seria possível mudar paradigmas sociocul-

turais e até econômicos para acabar com 

séculos de desmatamentos no Brasil?

Em nenhuma região do Brasil se vive do 

desmatamento hoje. Na verdade, a maior 

parte da população não se beneficia com o 

desmatamento, muito pelo contrário, sofre 

os efeitos dele sob a forma de menor acesso 

à água, água de pior qualidade. O desmata-

mento, na verdade, beneficia, por um prazo 

relativamente curto de tempo, gente de fora. 

Mais de 90% dos proprietários grandes, de fa-

zendas pecuárias ou de grandes plantações de 

soja na Amazônia, não são locais. São todos 

de fora e, portanto, quando a atividade come-

ça a declinar, eles são basicamente nômades, 

emigrantes, mudam para outra área. É uma 

mentalidade tipicamente de fronteira, um mo-

delo de extração dos recursos, de uso predató-

rio dos recursos da Amazônia.

Você tem razão na sua pergunta, há um 

padrão cultural aí. Não é nem da Amazônia, 

é do Brasil. Difícil é convencer as pessoas 

que progresso não é siderúrgica, não é mega-

hidrelétrica, não é rodovia, que o progresso é 

o investimento em educação e ciência e tec-

nologia. E usar o conhecimento embutido na 

biodiversidade da Amazônia para produzir pro-

dutos em laboratório, de alto valor agregado e 

montando toda a cadeia produtiva no Brasil, 

com incentivos adequados para que você não 

faça a pesquisa básica aqui e depois a parte de 

pesquisa de desenvolvimento fora. A Amazônia 

depende de uma ocupação que seja por ciência 

e tecnologia e, portanto, eliminação progressi-

va de todas as atividades que hoje caracteri-

zam a sua vida econômica: a pecuária, a soja 

e a exploração madeireira.

Nas outras regiões do Brasil, primeiro, é pre-

ciso ter uma política de conservação para evi-

tar que se continue a desmatar o Cerrado e a 

Mata Atlântica. O Cerrado, por exemplo, é um 

manancial. Fora da Amazônia, lança a maior 

fonte de água, nele nadam os principais rios 

do Brasil. A sua preservação significa preser-

var a água de uma boa parte do Centro-Oeste 

e do Sudeste brasileiros. São três ou quatro  

bacias muito importantes, de cuja sobrevivên-

cia depende a preservação do Cerrado. Aí pre-

cisamos aprender a adotar práticas adequadas 

de manejo agrícola, de manejo pecuário. O Brasil 

tem de aprender a lição de que não é possível 

fazer pecuária extensiva, só existe uma possibi-

lidade de fazer pecuária no século XXI: pecuária 

de manejo. E também podemos passar a fazer o 

plantio direto, quer dizer, adotar práticas efetiva-

mente sustentáveis de responsabilidade corpora-

tiva. Tanto no campo, quanto na indústria.

Quais os prognósticos para a Amazônia, a 

Mata Atlântica e o Cerrado na próxima dé-

cada? E haveria chance de reverter o que 

já foi devastado?

Vários países mostraram que reversão de des-

matamento é possível. A cobertura florestal dos 

Estados Unidos aumentou fortemente nos últi-

mos 60 anos, na Europa também cresceu muito. 

Na Suécia, por exemplo, eles reconstituíram 

uma parte importante da cobertura florestal.  

E o Japão recuperou praticamente toda a sua que 

havia perdido. Por quê? Porque são países  

que investem em economia de alta produtivi-

dade, e não mais em atividades extensivas, e 

que descobriram a importância de usar a cober-

tura vegetal para duas questões fundamentais. 

Primeiro, porque ela tem impacto importante 

no microclima local e, em caso de países como 

o Japão, que têm muitos eventos climáticos e 

naturais extremos, a floresta é um sistema de 

proteção natural muito importante. E segundo, 

descobriram que a cobertura vegetal aumenta 

a disponibilidade de água, que é o recurso cer-

tamente mais crítico para o século XXI. Então, 

a experiência do resto do mundo mostra que 

sim, que desenvolvimento, na verdade, implica 

reverter os processos predatórios e reconstituir 

parte da cobertura vegetal porque a economia 

fica mais eficiente, mais produtiva e precisa 

de menos espaço. Na agricultura dos Estados 

Unidos hoje, mais de 70% dela já usa plantio 

direto, significa que eles não fazem aragem do 

terreno, portanto, evitam uma enorme quanti-

dade de emissões de gases de efeito estufa.

Como se explica que abusos ecológicos – 

como a recente exportação de 1.400 tone-

ladas de lixo tóxico, em 80 contêineres, da 

Inglaterra para o Brasil – ainda aconteçam?

Você tem políticos e empresas que se com-

portam mal em qualquer parte do mundo. 
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Quando você junta dois grupos que não res-

peitam a lei e eles se associam, tem uma rede 

criminosa que atravessa a fronteira e liga 

dois países. No caso desse lixo da Inglaterra, 

foi exatamente isso. Quer dizer, você tem 

um país que tem muito pouco respeito à lei, 

como o Brasil, onde a maioria esmagadora 

das empresas não tem nenhuma responsabili-

dade socioambiental. Das que dizem que tem, 

99% fazem maquiagem, o que eles chamam 

em inglês de green wash, não tem nenhuma 

prática sustentável. E aí vem uma empresa 

inescrupulosa na Inglaterra que resolve se li-

vrar do seu lixo num país do Terceiro Mundo 

que resolveu comprar lixo.

Isso mostra várias funcionalidades da econo-

mia que exigem um aumento da presença. Não 

a intervenção, mas a presença clara do Estado 

para impor a obediência à lei porque o mundo 

hoje tem um excedente de lixos, é evidente. 

Fora alguns produtos muito específicos, a taxa 

de reciclagem e de manejo de resíduos sóli-

dos no mundo todo é relativamente pequena. 

É maior nos países mais desenvolvidos, como 

os da Europa e os Estados Unidos mas, mesmo 

assim, o que sobra é uma quantidade absur-

da. E aí, quer dizer, acaba virando uma coisa 

de “bom, se eu puder empurrar o meu lixo 

para os outros, vou empurrar”.

Sinalizamos no sentido de que não temos 

muito cuidado com isso no episódio dos 

pneus usados da Europa. Quer dizer, formou-

se um lobby muito forte dentro do Brasil para 

que o governo brasileiro aceitasse a importa-

ção de pneus usados. Na verdade, uma par-

cela considerável desses pneus era inservível.  

E, quando o Brasil relaxou as regras em rela-

ção à importação dos pneus, deu sinal de que 

era um país disposto a comprar lixo do resto 

do mundo. Daí essa falta de política ambien-

tal no Brasil, essa falta de consciência do go-

verno de que preservar o meio ambiente e os 

recursos naturais do país é a verdadeira ques-

tão de segurança nacional do século XXI. É o 

que sinaliza mal e faz com que os aproveita-

dores queiram se aproveitar do Brasil, como 

sempre se aproveitaram.

Qual o nível de responsabilidade ambiental 

de empresas e empresários no Brasil em 

relação a outros países de desenvolvimen-

to elevado?

Baixíssimo. No Brasil, a maioria absolu-

ta das empresas não tem comportamento 

ambiental adequado nem responsabilidade 

corporativa socioambiental. Uma parcela im-

portante que diz que tem, na verdade, é puro 

marketing; não tem nenhuma prática susten-

tável verdadeira para substanciar a publicidade 

que faz, o fato de se autodenominarem verdes. 

A própria regulação brasileira é muito frouxa, 

não existe; mesmo quando você faz coisas 

para supostamente incentivar. O Índice que 

o Ibovespa criou de empresas sustentáveis, 

como não tem nenhum mecanismo transpa-

rente de auditagem e de verificação daquilo 

que as empresas declaram, perde valor. E, por 

outro lado, nenhuma empresa brasileira, ainda 

hoje, faz relatório de emissões adequado. E as 

que estão começando a fazer, fazem relatórios 

apenas referentes às suas emissões internas. 

Quer dizer, da porta da empresa para dentro, 

sem se preocupar com suas emissões na sua 

cadeia de suprimentos, pelas quais elas são 

corresponsáveis, e sem se responsabilizar pelas 

emissões pós-venda. Ou seja, qual destino  

é dado ao seu produto, como o seu produto é 

consumido, como a embalagem dos seus 

produtos é descartada, como o próprio resto 

do produto é descartado. A responsabilidade 

ambiental de uma empresa é uma respon-

sabilidade sobre o ciclo de vida do produto.  

E isso, no Brasil, realmente ninguém faz.

De que maneira os consumidores podem aju-

dar a construir um novo modelo de civiliza-

ção sustentável?

Os consumidores brasileiros até têm um 

comportamento razoavelmente melhor que o 

das empresas. Quer dizer, em todas as pesqui-

sas que vejo, eles não só têm noção do impac-

to do consumo sobre o ambiente, sobretudo 

sobre o aquecimento global, mas se mostram 

dispostos a pagar a mais por um produto que 

seja garantidamente sustentável.
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Mesmo entre as classes mais baixas?

Mesmo entre as classes mais baixas. Claro 

que o percentual de pessoas que se diz dis-

posta a fazer isso cai mas, mesmo assim, pro-

porcionalmente à renda das pessoas, eu diria 

que o grau de intenção de ajudar é bastante 

melhor que o grau de disposição das empre-

sas de fazer a coisa certa.

O problema todo é que o consumidor bra-

sileiro tem o mesmo problema da sociedade. 

Ser consumidor é um dos papéis que o cida-

dão, que a pessoa exerce com a sociedade 

organizada. Além desse, ela exerce outros. 

Exerce o papel de contribuinte e de leitor, uma 

multiplicidade de papéis. Em todos, ele tem 

mostrado um grau de complacência, de acei-

tação do abuso e do absurdo impressionantes. 

A complacência com a corrupção política, com 

a irresponsabilidade dos políticos, com o gasto 

público desmedido, com privilégios, sobrepre-

ços e empreguismo. O contribuinte brasileiro 

não fica indignado com o mau uso do dinheiro 

que é retirado da sua renda, o eleitor brasi-

leiro não fica indignado com o verdadeiro es-

telionato eleitoral que ele sofre por parte dos 

políticos. E o consumidor brasileiro não fica 

indignado com as sucessivas lesões aos seus 

direitos por parte das empresas.

Mas o brasileiro é menos complacen-

te como consumidor em relação como ele 

é como eleitor e como contribuinte. Porque 

toda essa mobilização em torno dos direitos 

dos consumidores, e a estrutura de apoio 

que tem para reclamação dos consumidores, 

acaba fazendo com que ele seja um pouco 

menos tolerante do que ele é nos seus ou-

tros papéis. Mesmo assim, essa complacência 

generalizada do cidadão brasileiro contribui 

muito para a irresponsabilidade, tanto das 

empresas quanto do governo.

Quais os principais desafios da sustentabili-

dade para o desenvolvimento do Brasil?

Do ponto de vista de sustentabilidade, hoje, 

o conceito é sobredeterminado pela questão 

climática. Porque, no século XXI, a segurança 

nacional é associada a um conjunto de fato-

res que não tinham nenhuma importância na 

sua determinação no século passado. Que são: 

a segurança energética, a segurança alimentar, 

a segurança hídrica e a segurança climática. 

Esse conjunto está totalmente subordinado 

à questão climática. Porque o aquecimento 

global produz mudanças climáticas tão inten-

sas que comprometem a segurança alimentar 

e a segurança hídrica e tornam caríssima a 

manutenção da segurança energética, se nós 

não investirmos em alternativas não-fósseis. 

A questão da sustentabilidade no século XXI 

é fundamentalmente associada à nossa capa-

cidade de evitar que esses cenários de aque-

cimento global mais acentuados se realizem. 

Espera-se um aquecimento médio máximo 

de 2 a 2,5 graus centígrados até o final do 

século; é um fator de segurança que afeta 

a nossa produção agrícola e a disponibilida-

de de água, que seca com o aquecimento e 

as florestas morrem. Hoje o que manda é o 

aquecimento global.

No Estado do Rio também? Ou tem outra 

questão desafiadora em termos de sustenta-

bilidade aqui?

No Rio de Janeiro, a questão climática é 

mais aguda porque, como ele tem um pedaço 

importante de zona litorânea, é profundamen-

te ameaçado pela questão da relação do nível 

do mar. Segundo, a disponibilidade de água no 

Estado do Rio é muito prejudicada pela polui-

ção dos mananciais e pelo desmatamento da 

Mata Atlântica. A cidade do Rio de Janeiro é 

muito mal servida de água, a água que bebe-

mos é de muito baixa qualidade. O Rio tem 

um problema gravíssimo de qualidade do ar 

que ele não reconhece porque acha que, por 

ser litorâneo, tem ventilação. Mas isso é uma 

bobagem porque, na verdade, a insolação da 

área litorânea associada à quantidade de CO
2
 

que emitimos aqui com os carros, mais as in-

dústrias, produz uma quantidade de ozônio na 

parte que respiramos da atmosfera que extra-

ordinariamente faz mal à saúde da população. 

E, por outro lado, temos muita população em 

área de encostas, tanto na área urbana da ca-

pital, com as favelas, como também na Região 

Serrana. Temos muita população em aclives.  

E isso, com a intensificação das chuvas, que deve 

acontecer, torna o Rio muito vulnerável a tra-

gédias na época das chuvas. Com isso, estamos 

ameaçados pela água da elevação do nível do 
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mar, pela água que escasseia e perde qualidade 

e pela água das chuvas, que vão se tornar mais 

intensas e que podem afetar dramaticamente po-

pulações nas encostas.

E como o setor privado pode contribuir 

para essa agenda de sustentabilidade e 

desenvolvimento?

Dada a situação da política brasileira hoje, 

não há solução de curto prazo. A iniciativa 

privada brasileira é a principal interessada em 

assumir um papel de maior liderança nessa 

questão. Se o Brasil ficar politicamente numa 

posição de resistência contra a formatação de 

uma política global para mudança climática, 

vamos sofrer retaliações comerciais. A falta de 

ordem e de lei no Brasil vai produzir uma re-

ação aos produtos brasileiros. O setor privado 

vai ser prejudicado pelo fato de o Brasil ficar 

cada vez mais à margem dos acertos climáti-

cos globais.

Por outro lado, como temos muita corrup-

ção e um sistema de regulação muito deficien-

te, não basta a empresa dizer “mas eu obedeço 

à lei”. A lei é falha, a fiscalização é leniente, 

os licenciamentos são comprometidos. O que 

as empresas privadas têm de fazer é assumir 

a liderança do processo de condução do Brasil 

para um caminho mais responsável, dos pon-

tos de vista climático e ambiental. E muito 

além daquilo que a legislação pede ou que o 

governo manda. É o que, em inglês, eles cha-

mam de beyond compliance. Quer dizer, ir muito 

além da obediência às regras insuficientes e 

insatisfatórias do Brasil, que não tem uma po-

lítica nem para o meio ambiente nem para a 

mudança climática global.

Esse é que é o papel do setor privado: virar 

vanguarda do processo e passar a pressio-

nar o governo e pressionar, dentro do meio  

empresarial, aqueles empresários que come-

tem crimes ao longo da cadeia produtiva. As 

empresas têm de começar a perguntar “o que 

estão comprando”, “de quem estão compran-

do”, “em que condições estão comprando” o 

que é produzido. As empresas têm de come-

çar a se responsabilizar por sua cadeia pro-

dutiva e as melhores empresas têm de forçar 

na sua cadeia produtiva as melhores práticas.  

É possível a saída, só falta iniciativa.
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O educador elogia o impacto da equidade 

empresarial sobre o desenvolvimento dos negócios  

e da sociedade

Reinaldo Bulgarelli é educador e reconhecido nacionalmente por seu traba-

lho na área social desde 1978, sobretudo com Direitos Humanos. Sócio-diretor 

da consultoria Txai (especializada em Sustentabilidade e Responsabilidade 

Social), é coordenador acadêmico dos cursos de Responsabilidade Social 

na Fundação Getulio Vargas – FGV/SP (Curso Princípios e Práticas de 

Responsabilidade Social Empresarial e Curso Princípios de Gestão para 

Organizações do 3º Setor) e professor convidado da Unicamp (Instituto de 

Economia – Especialização em Gestão da Sustentabilidade e Responsabilidade 

Corporativa). Autor do livro Diversos somos todos, sobre valorização, promoção e 

gestão da diversidade nas organizações – Editora de Cultura (2008), já foi indi-

cado ao Prêmio Nacional de Direitos Humanos (2002), por sua atuação na 

área da infância e adolescência, e recebeu o Prêmio África-Brasil (2007), pela 

realização de ações afirmativas no campo das relações raciais e diversidade. 

Bulgarelli fala sobre a relação entre identidade, diversidade e direito à dife-

rença no Brasil de hoje. Confira.

Quais os principais desafios no Brasil para a agenda de Direitos Humanos 

nos próximos anos?

O Brasil vem avançando muito no respeito e na promoção dos Direitos 

Humanos, mas há muito ainda para avançar. Temos uma cultura de des-

valorização de alguns segmentos da população que gera violações e, pior 

que isso, a invisibilidade ou a indiferença a estas violações de direitos hu-

manos. É o caso, sobretudo, da mulher, da criança, do negro, do índio, do 

idoso, da pessoa com deficiência, dos gays, das lésbicas, dos travestis e  

dos transexuais.

Quando olhamos a questão da pobreza, da concentração de renda  

e seus impactos na violação de direitos humanos no sentido amplo, sob 

a perspectiva ou com recortes de gênero e raça, entre outros, temos essa 

situação histórica e persistente de desvantagem da mulher e do negro em 

todos os campos da vida brasileira.

Assim, nosso maior desafio é desenvolver uma cultura de respeito aos 

direitos humanos que considere nossas características de forma positiva, 

sem transformar diferenças em motivo para desigualdades, injustiças ou 

violências das mais variadas.

DIVERSIDADE

Reinaldo Bulgarelli

“A diversidade valorizada  
enriquece as equipes”
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Como o setor empresarial pode contribuir?

As empresas são parte do problema e da 

solução. Estamos todos inseridos numa rede 

de relações interdependente. Este sentimento  

de pertencimento à comunidade tem levado 

as empresas a pensar formas de atuar interna-

mente, em seus processos, e a agir voluntaria-

mente em ações sociais.

A qualidade da contribuição do setor privado 

está no compromisso com a agenda de desen-

volvimento sustentável que estamos elaboran-

do no Brasil e no mundo. É uma construção e 

as empresas têm, aliás, participado ativamen-

te, demonstrando que podemos contar com o 

mundo empresarial na busca de soluções para 

os desafios cotidianos e planetários.

Qual o estágio de entendimento e incorpora-

ção da noção de sustentabilidade nas práti-

cas corporativas e nos programas de ISP?

Por um lado, vemos o meio empresarial 

do país muito valorizado no cenário inter-

nacional como um dos mais avançados em 

princípios e práticas socialmente responsá-

veis. Por outro lado, trabalhando este tema 

cotidianamente, vejo que há ainda muitas 

oportunidades que não estão sendo conside-

radas. É importante pensar o tema da sus-

tentabilidade como algo a ser construído na 

coletividade das empresas e não apenas por 

uma empresa ou outra. 

Estamos começando a sair deste estágio de 

identificação de algumas empresas com atua-

ções relevantes para um estágio de práticas 

mais coletivas, conjuntas, em que um setor 

ou setores começam a realizar ações con-

juntas. São processos revistos, formas apri-

moradas de relacionamento com stakeholders, 

cuidados maiores com o público interno, com 

os produtos, serviços, impactos de toda natu-

reza que passam a ser gerenciados com maior 

atenção a esta agenda de sustentabilidade 

que envolve a todos.

A diversidade é um tema? Quais as referên-

cias que você propõe para um programa de 

excelência?

A diversidade é um grande tema. Quando 

levada a sério, gera impactos positivos 

na vida das pessoas, nos negócios e nos 

indicadores de desenvolvimento da socieda-

de. Além disso, em tempos de reinvenção, de 

encontrar novas saídas diante dos desafios 

e das rápidas mudanças que enfrentamos, a 

diversidade valorizada enriquece as equipes 

com novas perspectivas e auxilia na escuta 

necessária de todas as vozes. Diversidade é 

condição para as empresas se posicionarem 

adequadamente neste cenário desafiador que 

estamos vivendo.

Os programas de excelência em valorização 

da diversidade são aqueles que realizam ações 

que atendam à agenda construída na socie-

dade, a partir de sua identidade organizacio-

nal, ou seja, com base em sua missão, visão, 

valores e princípios de negócio. Vejo que os 

avanços mais significativos para as pessoas,  

os negócios e a sociedade acontecem quando 

a empresa insere o tema da diversidade em 

sua maneira de ser e, por conseqüência, na 

forma de realizar negócios e relacionamentos 

com seus stakeholders.

Que tradicionais minorias estão hoje mais 

próximas à equidade social e empresarial 

no Brasil? Mulheres, negros, gays ou pessoas 

com deficiência?

Pergunta difícil porque os indicadores 

estão demonstrando especificidades e tam-

bém certa regularidade na discriminação de 

todos que não são homens, brancos, heteros-

sexuais e sem deficiência. Eu tenho percebi-

do que as mulheres estão com uma voz cada 

vez mais ativa dentro das organizações em-

presariais e isso tem produzido alguns efei-

tos positivos, mesmo que tímidos. São ainda 

10% das lideranças empresariais, mesmo 

depois de 40 anos de entrada marcante no 

mercado de trabalho.

Estou vendo avanços qualitativos, contudo, 

porque há cada vez mais homens engajados 

numa agenda de qualidade de vida que antes 

era defendida apenas pelas mulheres. Há ho-

mens reclamando maior espaço na agenda para 

o cuidado com a família, com os filhos, com a 

vida pessoal, não apenas com o trabalho. Será 

uma grande revolução quando os homens se 

derem conta de que o machismo não é nada 

interessante para eles, para as mulheres, para 

os negócios e para a sociedade.
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Um dos debates mais atuais hoje é o que 

busca delimitar a relação entre identi-

dade, diversidade e direito à diferença. 

Como você relaciona essas três categorias 

e entende a diversidade num ambiente de 

desigualdades?

Tenho contribuído para a construção de um 

conceito de diversidade que seja mais nosso, 

mas no fundo é um conceito mais afinado 

com valores universais de direitos huma-

nos. Este conceito diz que diversidade é o 

conjunto de diferenças e semelhanças que 

nos caracterizam, portanto, diversidade 

trata de todos nós e não apenas de alguns 

de nós.

Outro ponto importante é que há um pa-

drão dominante que elegemos por questões 

históricas e ele nos diz que tudo que não é 

parecido com o Brad Pitt tem menos valor,  

é mais feio e menos competente. Um absur-

do, portanto. Direito à diferença é o direito a 

se expressar e ser valorizado em relação a esse 

padrão dominante, nada mais que isso. 

O que é mais interessante, por fim, é afir-

marmos nossa identidade ou nossos mar-

cadores identitários – são muitos, plurais 

– para podermos nos expressar e desenvolver 

plenamente nosso potencial, mas, sobretudo, 

para podermos cooperar melhor uns com os 

outros. E essa cooperação acontece em torno 

do desafio da sustentabilidade que estamos 

enfrentando no planeta. Com isso, não há 

muito como se perder nestes meandros teó-

ricos das três categorias e tem sido possível 

construir práticas concretas muito interes-

santes nas organizações.

Qual a sua opinião sobre o Programa  

Pró-Equidade de Gênero, do Governo Federal, 

e o que tem mudado no setor corporativo 

que aderiu a ele?

O Programa é muito avançado, consis-

tente e com propostas realistas para mudar 

hoje o que pode ser mudado pelo bem de 

todos. A equidade de gênero proposta be-

neficia homens e mulheres, ou seja, tem 

foco na melhoria da qualidade das relações  

de gênero. A promoção da equidade de gêne-

ro é muito justa para com as mulheres, mas 

também para com os homens, ao apresentar 

novas possibilidades de trabalhar e fazer 

carreira profissional sem negligenciar outras 

possibilidades da vida. Equidade entre ho-

mens e mulheres significa organizações mais 

humanas, mais próximas da vida como ela 

é, gerando impactos muito positivos e evi-

dentes nos negócios e no desenvolvimento 

da sociedade.

Empresas que aderem à agenda propos-

ta pelo Programa realizam um aprendiza-

do fundamental para lidar melhor com seu 

público interno e com seus clientes, entre 

outros públicos. Em todos eles há a questão 

de gênero presente e ela não pode ser igno-

rada ou negligenciada. O que acho mais re-

levante é ver empresas que não atuam, por 

exemplo, no varejo, mas que estão assumin-

do compromissos com equidade de gênero  

e realizando ações afirmativas para ampliar 

o número de mulheres em seus quadros.  

É relevante porque estas empresas compre-

enderam o princípio de que diversidade, no 

caso, a diversidade de gênero, é boa para 

todos, para as pessoas, para os negócios, 

para a sociedade, independente do tipo de 

atividade ou negócio que realiza.

Quais as suas principais recomendações para 

as empresas que investem recursos huma-

nos e financeiros nos setores social, cultural  

e ambiental?

A principal recomendação é que as di-

mensões humanas, sociais, culturais, eco-

nômicas e ambientais estejam integradas 

na forma de ser e realizar as atividades 

empresariais. Não pode ser outra coisa ou 

um adendo, mas algo efetivamente inte-

grado. Isso é complexo, mas não é impos-

sível e é muito necessário neste momento. 

Empresas que se sentem parte da comu-

nidade investem fortemente nisso porque 

sabem que seu sucesso depende do suces-

so da comunidade e vice-versa. É a inter-

dependência sendo reconhecida e gerando 

práticas de tipo novo, nas quais as dife-

rentes dimensões da vida não ficam estan-

ques, mas constituem um jeito de ser, de 

realizar e, claro, de realizar-se no mundo. 

Isso vale para as empresas e também para 

cada pessoa que nela trabalha.
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COMUNIDADE

Simon Schwartzman

“A grande contribuição  
é ser uma boa empresa”

O sociólogo Simon Schwartzman enfatiza  

o impacto da educação no Brasil e a relação  

do nosso setor privado com comunidades

Seus textos e livros perpassam pelas origens e pelos mecanismos do 

Estado e vão até os debates sobre a reformulação das políticas no Brasil e 

na América Latina. Mas um dos temas preferidos do sociólogo e cientista 

político Simon Schwartzman é a educação, tema este recorrente em suas 

análises. Presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS) 

desde 2001, foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), de 1994 a 1998, e diretor para o Brasil do American Institutes for 

Research, de 1999 a 2002. Ao longo de quase 50 anos de carreira, fez 

mestrado em sociologia pela Faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais (Flacso), Santiago do Chile (1963); e Ph.D. em ciência política pela 

Universidade da Califórnia, Berkeley (1973). Respeitado em todo o país, foi 

recentemente homenageado aos 70 anos de vida com o livro O sociólogo e 

as políticas públicas coletânea de artigos assinados por economistas, cientis-

tas políticos e educadores, inspirados em ideias provocadas por seu legado 

acadêmico. Nesta entrevista, Schwartzman aponta as falhas na formação 

de profissionais e fala sobre como as empresas podem firmar parcerias com 

a sociedade e contribuir para o processo de desenvolvimento do país.

 

Qual o papel da educação no Brasil de hoje?

É o caminho pelo qual você integra as pessoas na sociedade moderna, 

desenvolve a consciência crítica, faz entender o mundo onde você está vi-

vendo, as coisas ao seu redor. Ela também é um caminho para se ingressar 

no mercado de trabalho. E toda a questão da geração da riqueza, de ge-

ração de desenvolvimento, que depende de pessoas educadas que possam 

desempenhar funções mais complexas, entender equipamentos mais com-

plexos. A educação tem uma importância muito grande.

Como avalia o acesso ao ensino superior no Brasil?

Hoje em dia só metade da população dos jovens tem o ensino médio 

completo. Dos que o estão completando, a grande parte tem uma qualifica-

ção muito ruim. Você faz o que com esses jovens, se eles querem continuar 

estudando? O ideal seria dar uma educação que fosse adequada ao que eles 

tenham condições de aprender. Não adianta, simplesmente, deixar entrar na 

universidade com a promessa de um diploma que quase nunca vai ser alcan-

çado, ou que não significará uma melhor capacitação efetiva.
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Você tem de fazer duas coisas. Primeiro, 

melhorar o ensino médio, para que todos 

consigam terminá-lo com proveito. Depois, 

desenvolver um sistema de ensino superior 

diferenciado, para as pessoas que queiram 

continuar estudando a partir de diferentes 

tipos de níveis de formação média. Se eu qui-

ser fazer Medicina, e não tiver uma boa for-

mação em Biologia, não vou aprender. Se eu 

não aprendi Matemática aos 18 anos de idade, 

nunca vou fazer Engenharia na minha vida, é 

muito difícil. Tem exceções, mas é muito di-

fícil. A educação técnica, no nível médio, e a 

educação tecnológica, no nível superior, preci-

sam se desenvolver mais, e se transformar em 

verdadeiras alternativas de capacitação para 

os que não queiram ou não tenham condi-

ções de seguir os cursos superiores mais tra-

dicionais, muitos deles de conteúdos pobres.

E como a comunidade acadêmica tem se 

adaptado para a emergente sociedade do co-

nhecimento? As universidades estariam ade-

quadamente preparando profissionais para 

um mercado de trabalho mais sofisticado?

Se você olhar o ensino superior, tem coisas 

boas, mas também uma grande parte do sistema 

com má qualidade. Existem muitos títulos que, 

na verdade, não dispõem de conteúdos efetivos. 

Mas, no Brasil, o mercado ainda paga muito bem 

para quem tem um título superior, mesmo que 

o conteúdo seja pobre. Por isso, muitas pessoas 

querem o título, a credencial, e não estão muito 

interessadas nem preocupadas com a sua compe-

tência. Não é todo mundo que vai se formar, que 

vai se tornar um grande especialista e um grande 

pesquisador de ponta. Temos mais de 5 milhões 

de estudantes no ensino superior. Isso está cres-

cendo e precisamos entender que são pessoas 

muito diferentes, que precisam de tipos e formas 

diversas de qualificação também.

O Brasil gera um número ainda pequeno 

de patentes, a maior parte desenvolvida 

em universidades e não na indústria. Em 

outras palavras, o país inova pouco e as 

empresas menos ainda. O que fazer para 

mudar este quadro?

O que acontece no setor do ensino supe-

rior, nas universidades, onde está a pesquisa, 

é que o sistema de incentivos é muito acadê-

mico: as pessoas são premiadas para produzir 

artigos publicados, sobretudo, nas revistas 

internacionais. “Tenho doutorado, vou fazer 

um artigo em inglês, nos Estados Unidos e a 

minha carreira só melhora.” Por outro lado, 

não há incentivo e acho até que há um incen-

tivo no sentido oposto, contra o trabalho mais 

aplicado que não gera resultados acadêmicos. 

Existem exceções, naturalmente. Do outro 

lado, no setor industrial, não há muita deman-

da. Em geral, no Brasil, as indústrias de ponta 

são multinacionais e elas têm suas sedes de 

pesquisa em outra parte.

Temos a Lei da Inovação, mas tenho impres-

são de que ela se choca com outras práticas. 

Quer dizer, ela estimula que outras pessoas 

combinem um trabalho acadêmico com aque-

le ligado ao meio empresarial. Mas, ao mesmo 

tempo, a maior parte dos professores são 

funcionários públicos, estão sujeitos a regras 

burocráticas, de posicionamento das univer-

sidades públicas. No Brasil, as universidades 

públicas são repartições públicas. Elas exigem 

dedicação exclusiva, limitam a entrada de re-

cursos e a mobilidade das pessoas para dentro 

e fora das instituições. As nossas universida-

des são muito burocráticas e elas teriam de se 

transformar em instituições muito mais ágeis, 

com muito mais capacidade de se gerenciar 

mais efetivamente.

Como vê o comprometimento das institui-

ções e organizações brasileiras para promo-

ver a justiça social? De que forma a parce-

ria destas empresas com a sociedade tem, 

de fato, mudado nossos índices sociais e 

educacionais?

Existem evidentemente, hoje no Brasil, 

muitas empresas e organizações que têm 

programas filantrópicos e de responsabili-

dade empresarial social, instituições que 

investem muito em educação em diferentes 

níveis. Isso, em geral, causa um impacto 

importante porque eles trazem recursos adi-

cionais e práticas inovadoras, o que é muito 

positivo. Agora, o quanto que isso muda o 

panorama geral, é difícil de saber, em ter-

mos de escala. No Brasil, temos 40 mi-

lhões de estudantes e uma empresa vai se 
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encarregar de mil ou dois mil; é muito di-

fícil uma empresa que consiga uma escala 

de atuação. Elas tendem a atuar em suas 

comunidades locais, e ser muito limita-

das. Não estou querendo desvalorizar isso. 

Se você quiser trabalhar com quem está 

em volta e ajudar, está ótimo. Mas o siste-

ma como um todo é muito mais difícil de 

mexer. Essa parceria das empresas com as 

comunidades existe, mas eu tenderia a dizer 

que não é uma coisa do ponto de vista es-

tatístico muito importante.

Na última década, as mulheres recupera-

ram a desvantagem em relação aos homens  

em dois indicadores: média de anos de  

estudo da população e taxa de analfabe-

tismo adulto. No entanto, as taxas de em-

prego de mulheres ainda estão abaixo da 

verificada entre os homens. Por que isso  

ainda acontece?

A melhora da entrada das mulheres no 

mercado de trabalho e na educação é algo 

muito importante. Mas as posições de co-

mando são ainda geralmente de homens, 

com as mulheres ficando em postos in-

termediários ou subalternos. As mulheres 

ainda tendem a se direcionar para profis-

sões femininas, continuam estudando, mas 

não entram na carreira mais competiti-

va. Isso tem a ver em parte com a questão 

da maternidade, que atrapalha a carreira.  

A mulher que teve filhos aos 20 e poucos anos 

muitas vezes sai do mercado de trabalho e, 

ao voltar, não tem condições de competir 

com os homens que continuaram trabalhan-

do. Uma empresa que quer investir em longo 

prazo em uma mulher, não sabe se ela vai 

ficar cuidando do marido e dos filhos. Isso re-

flete uma dificuldade, não só no Brasil. Mas, 

evidentemente, você pode fazer uma série de 

coisas para minorar isso. Nos países mais de-

senvolvidos, o homem reparte mais a licença 

médica com as mulheres, e existe apoio para 

a criação de creches e escolas maternais de 

qualidade para apoiar a criança para a mulher 

poder trabalhar.

Qual o caminho para as empresas no Brasil 

estreitarem os laços com as comunidades, 

fomentarem parcerias com a sociedade e 

contribuírem para o processo de desenvolvi-

mento do país?

Adam Smith, um dos fundadores da eco-

nomia moderna, dizia que a melhor coisa que  

o empresário pode fazer é ser um bom empre-

sário. Se for, vai produzir emprego, vai produzir 

riqueza, vai cuidar dos seus empregados. E esse 

é o principal trabalho social que uma empresa 

pode fazer: ser uma boa empresa.

Mas, além disso, muitas empresas têm uma 

experiência interessante de envolvimento com 

a comunidade. Elas têm interesse que a po-

pulação as receba bem, e que seus funcioná-

rios possam viver em um ambiente agradável  

e receptivo. E existem as ações puramente 

filantrópicas, que também são válidas. Tem 

gente que diz que filantropia de empresa é hi-

pocrisia, e não passa de atividade de relações 

públicas disfarçadas. Isso muitas vezes ocorre, 

mas nem sempre precisa ser assim.

Mas as melhores experiências de filantro-

pia ocorrem quando as empresas instituem 

entidades autônomas, que não estão subor-

dinadas ao dia-a-dia da administração das 

empresas. Claro que a empresa patrocinadora 

vai ter sempre um papel de influenciar na de-

finição dos seus objetivos, além da indicação 

dos dirigentes, mas quando você cria estru-

turas mais autônomas, você consegue profis-

sionalizar esse trabalho, que é especializado  

e requer conhecimento e estudo.

E esses exemplos estão concentrados no Rio 

e em São Paulo?

Eles estão concentrados onde estão as em-

presas mais modernas. Alguns exemplos mais 

conhecidos são a Fundação Lemann, a Fundação 

Roberto Marinho, o Bradesco, o Unibanco e o 

Itaú Social. Mas existem outros menos conheci-

dos, como o da Fundação Romi, lá no interior de 

São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, com um belo 

trabalho educativo junto às crianças da rede es-

colar local. Estas experiências precisam ser mais 

conhecidas e valorizadas.
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O consultor de estratégia Ricardo Neves prevê 

um tempo de destruição criativa, alimentado por 

inovação e mudança

Em mais de 20 anos, Ricardo Neves tem se firmado como consultor de 

estratégia no Brasil e no exterior, ajudando grandes corporações e or-

ganismos internacionais – como agências do Sistema Nações Unidas e 

Banco Mundial –, além de governos. Colunista de Inovação da revista Época  

(2006-2008), é autor de quatro livros lançados desde 2004 e tem feito  

roadshows pelo país divulgando seus dois últimos títulos: Tempo de pensar fora da 

caixa – A grande transformação das organizações no rumo da economia do conhecimen-

to e Novo mundo digital. Ambos integram uma trilogia chamada “Renascença 

Digital”, cujo último livro está previsto para ser lançado em maio de 2010. 

Ricardo mantém um blog sobre inovação e mudança e fala agora sobre  

os principais desafios dos potenciais humanos no ambiente empresarial  

do século XXI.

O que significa “pensar fora da caixa”?

A expressão surgiu há mais de 20 anos, quando uma firma de consul-

toria de estratégia passou a divulgar seu serviço usando um teste gráfi-

co, unindo nove bolinhas dentro de um retângulo – como se fosse uma 

caixinha –, usando apenas quatro segmentos de reta. Ela se tornou um 

jargão no mundo corporativo, significa a capacidade de resolver problemas 

de uma forma criativa e inovadora. Quem “pensa fora da caixa” é capaz de 

achar soluções que não são óbvias ou ortodoxas.

Para resolver esse quebra-cabeças, em geral, as pessoas demoram muito 

tempo fazendo tentativas frustradas. Só quando alguém tem um insight de 

que o retângulo pode ser ignorado – e isso equivale a tirar fora a caixa 

representada pelo retângulo – é que são visualizadas soluções alternativas, 

que saltam aos olhos pelo fato de a caixa ter sido posta de lado. A propa-

ganda dessa firma é de fato muito boa para uma empresa consultiva: mos-

tra que, em estratégia, o mais importante é a capacidade de ter insights 

e evitar a cegueira e a miopia provocadas pelos hábitos cotidianos e pela 

atitude “mais-do-mesmo”.

POTENCIAIS HUMANOS

Ricardo Neves

“Sejamos todos  
bem-vindos ao caos”
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Em seu último livro, você afirma que a crise 

financeira mundial seria parte de um proces-

so de transição entre a sociedade pós-indus-

trial e a “era da sociedade digital global”? 

Que tempo novo é esse?

Desde os anos 1990, fica cada vez mais evi-

dente que o mundo vem mudando de forma 

mais acelerada e, na realidade, estamos todos 

nos tornando mais globalizados e mais inter-

dependentes uns dos outros. A Tecnologia de 

Informação – leia-se informática e telecomuni-

cações – vai transformando todas as relações 

humanas, sejam esses processos produtivos, 

sociais, comunitários, pessoais, institucio-

nais, impondo um novo padrão de mediação 

e processamento que eu chamaria de digitali-

zação do mundo do século XX. É um processo 

que destrói o antigo jeito de fazer as coisas 

e constrói uma nova forma que inevitavelmen-

te passa pela conversão da informação em  

bits e bytes.

Essa crise iniciada em meados de 2008  

adquire mais significado e compreensão se 

entendida como fazendo parte desse processo 

mais amplo de transição. A melhor maneira 

de lidar com essa e com as crises que estarão  

se levantando no horizonte e se abatendo 

sobre nosso cotidiano serão cada vez maio-

res, mais profundas e complexas, mas em sua 

maioria vão passar ainda mais rápido, como 

as chuvas de verão. Quem enxergar isso como 

parte do processo de destruição criativa pró-

prio da mudança de eras – da sociedade pós-

industrial para a sociedade digital global – vai 

ter mais clareza e mais capacidade de ser ino-

vador, criando novas respostas para as novas 

perguntas que emergem.

Você alerta que “respostas velhas não res-

pondem às novas perguntas” e empresas que 

não perceberem isso “vão se tornar decaden-

tes e irrelevantes”. Como se estabelece lide-

rança no caminho da inovação e mudança?

Na medida em que se consegue compre-

ender que vivemos um tempo de transição, 

no qual a incerteza e as turbulências se tor-

narão mais regra do que exceção, passamos a 

compreender que o conhecimento acumulado 

se torna insuficiente para melhorar nossa ca-

pacidade de navegar o tempo em direção aos 

horizontes estratégicos que fixamos como 

parte de nossos projetos. O estoque de conhe-

cimento é simplesmente insuficiente para res-

ponder os enigmas postos a nossa frente.

Em situações-limite, o conhecimento acu-

mulado aos poucos vai sendo caracterizado 

como parte do problema; e não mais como 

parte da solução. É, então, que a inovação 

vai se tornando a parte mais importante para 

resolver problemas que emergem. Einstein 

dizia que “a imaginação é mais importan-

te que o conhecimento”. E ele estava certo.  

Foi assim mesmo que ele desenvolveu a teo-

ria da relatividade. Não foi deduzindo empi-

ricamente, a partir de experimentos que ele 

formulou suas hipóteses. Foi inventando 

criativamente as respostas que ele chegou 

lá. E agora, o tempo que estamos vivendo, 

mais do nunca, é a realidade nua e crua que 

organizações governamentais, ONGs e em-

presas vão ter de encarar: o tempo é de des-

truição criativa, de inovação e de mudança. 

Não há mais retorno ao back to normal, ao  

business as usual. Sejamos todos bem-vindos 

ao caos como expressão última da realidade 

que temos que encarar como normalidade.

Como as organizações que escolherem o ca-

minho da inovação e da mudança podem se 

tornar um meio ambiente organizacional ca-

paz de atrair talentos inovadores e criativos?

A inovação é filha da criatividade. Essa é 

que engendra o pensamento e a ação inova-

dores. E a criatividade é, antes de tudo, uma 

atitude assumida desde cedo por pessoas  

que fazem perguntas começadas com  

“por quê não?”. Gente que busca a estabilidade 

e a segurança, seja através de scripts prontos 

ou de empregos de seguidores de ordem, não  

desenvolve a capacidade criativa. Pelo contrá-

rio, atrofia essa faculdade. Pela primeira vez 

na História da humanidade as organizações 

estão se transformando em indústrias de pro-

cessamento e fabricação de conhecimento, 

em que a inovação é o produto por excelência 

e nas quais os neurônios são o mais impor-

tante recurso. Mão-de-obra é cada vez mais 

neurônio. Mais do que isso: neurônios com 

capacidade de fabricar o novo como “o” dife-

rencial supremo.
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As empresas, que são no geral a vanguar-

da das organizações – sim, porque as organi-

zações governamentais estão na retaguarda 

das organizações que apontam para a econo-

mia do conhecimento e as ONGs ainda estão 

vivendo a infância em termos organizacionais 

– não sabem bem como definir e sequer como 

atrair e gerir os talentos criativos. Infelizmente 

na maior parte das vezes os RHs barram talen-

tos criativos e inovadores ainda nos primeiros 

estágios do processo de recrutamento. Nesse 

ponto, os headhunters estão mais adiantados  

e conseguem identificar melhor os talentos 

criativos. Os departamentos de seleção e recru-

tamento continuam buscando via de regra os 

que são capazes de fazer as coisas direitinho 

e de forma eficiente, mais do que os talentos 

criativos. Os headhunters estão mais equipados 

para buscar e selecionar os que podem fazer 

“as” coisas certas, isto é, inovadoras.

Qual a sua opinião sobre o livro A arte da 

guerra, de Sun Tzu – bíblia do mundo corpo-

rativo contemporâneo, escrito há mais de 

dois mil anos?

Os talentos criativos estão procurando cada 

vez mais aceleradamente a Internet como a 

grande ferramenta que torna viável sua in-

terligação baseada em seus interesses pró-

prios e em sua agenda comum de realização.  

As empresas de vanguarda da economia do 

conhecimento, representadas sobretudo pelas 

empresas de Tecnologia de Informação, a TI, 

que são a força motriz em direção à sociedade 

digital global – como Google, Cisco, Microsoft, 

e que no Brasil tem como melhor exemplo a 

Promon – são organizações que adotam um 

outro modelo mais adequado para a atração 

e retenção de talentos criativos e inovadores 

que é o modelo conselhos-e-comitês. Esse mo-

delo de gestão é uma alternativa que apenas 

recentemente começou a ser empregado como 

modo de gestão que se opõe ao comando-e-

controle, o modelo paradigmático preconizado 

pelo A arte da guerra.

O comando-e-controle é um ambiente hos-

til aos talentos criativos, que fogem desse 

tipo de organização como o diabo da cruz.  

E a Internet é a grande carta na manga como 

alternativa para a procura de rumos mais 

promissores e recompensadores para os ta-

lentos criativos. Portanto, empresas em que 

prevalece o comando-e-controle serão cada  

vez mais as usinas do mais-do-mesmo, 

cada vez mais vazias de talentos criativos. 

A Internet está para o comando-e-controle 

assim como o grande meteoro que caiu na 

Terra, provocando a extinção dos dinossau-

ros. No caso, a extinção será a das empre-

sas que se aferrarem ao comando-e-controle  

e que não vão conseguir evoluir para a econo-

mia do conhecimento, na qual a inovação se 

torna o produto principal.

A arte da guerra, na condição de paradigma 

de mobilização de recursos humanos e estra-

tégia, representa apenas o equacionamento 

do tipo jogo de soma zero, isto é, uma visão 

de confronto na qual o ganho se dá na mesma 

medida da perda da outra parte, parte essa 

inevitavelmente vista como oponente. Na me-

dida em os líderes de organizações deixam de 

lado sua obsessão com o confronto – a guerra! 

– e começam a perceber as possibilidades de 

cooperação e colaboração, representadas pela 

lógica de jogos do tipo ganha-ganha, isto é, 

naqueles em que todos ganham, emergem 

potencialidades muito mais amplas de reali-

zações. Não é à toa que Peter Drucker dizia 

que a organização-símbolo da economia do 

conhecimento é a orquestra. Em alguns anos, 

o entendimento de líderes sobre as novas 

possibilidades de gestão baseada no poder da 

colaboração e cooperação equiparará A arte da 

guerra a livros tão execrados hoje como o Mein 

Kampf, de Adolf Hitler, e O livro vermelho dos 

pensamentos, de Mao Tsé Tung.
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