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Apresentação

O ano de 2006 se encerrou com FuRNAS prestes a atingir 50 anos de atividade. Em toda a sua trajetória, a Empresa se 

pautou por uma atuação responsável e comprometida com as expectativas daqueles que a criaram, com o propósito 

de gerar e transmitir energia elétrica, alicerçando o desenvolvimento em suas áreas de atuação, e, em conseqüência, no 

país. Foi assim que a Empresa construiu sua reputação e conquistou o respeito de toda a sociedade.

Mas cada época traz seus próprios desafios e oportunidades. Como empresa pública, FuRNAS complementa as políticas 

de governo. Daí a preocupação com a transformação social no entorno dos empreendimentos, o estabelecimento de 

relações marcadas pelo respeito mútuo e pelo diálogo permanente com todas as partes interessadas, a metodologia 

criada para a construção de um novo relacionamento com as populações afetadas, baseada em uma perspectiva 

socialmente responsável, o desenvolvimento de novas tecnologias e a implantação de novos empreendimentos 

fortemente marcados pela consideração com as questões ambientais. 

O compromisso de FuRNAS com o desenvolvimento sustentável ultrapassa o âmbito da Empresa por meio da liderança 

que busca exercer, compartilhando suas conquistas em diversas oportunidades, destacando-se, no aspecto social, a 

coordenação do Comitê de Combate à Fome e pela Vida (COEP), rede de mobilização constituída por meio de parcerias 

para incentivar ações de promoção do desenvolvimento humano e social.

Merece ainda destaque o trabalho desenvolvido para a incorporação da questão de gênero, com a criação do projeto 

“Construindo um Olhar Coletivo sobre a Mulher numa Perspectiva de Gênero”, iniciado em 2005, com importantes 

desdobramentos durante o ano de 2006. A Empresa lançou as “Diretrizes para as Mulheres sob a Perspectiva da Eqüidade 

de Gênero”, elaboradas a partir do diagnóstico sobre a situação da mulher nas áreas regionais, no Escritório Central e no 

entorno de seus empreendimentos, demonstrando a disposição para enfrentar temas que precisam ser tratados com 

cuidado e determinação.

É dessa forma que, junto com todos os empregados que ajudaram a construir esta Empresa, podemos comemorar os 

50 anos de FuRNAS com a certeza de que ela se encontra preparada para enfrentar os desafios dos próximos 50.
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Projeto: Espetáculo Juvenil Don Quixote (RJ)
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Balanço Social

O título do Balanço Social de FuRNAS, O Fio que nos une, vem sendo utilizado desde 1998, utilizando a imagem das linhas de 

transmissão para simbolizar os vínculos com os diversos públicos.

Este ano ele ganha um acréscimo, O Fio (da História) que nos une, em uma alusão aos 50 anos da Empresa.

O Balanço Social em FURNAS

FuRNAS assumiu papel de liderança no desenvolvimento e implementação do Balanço Social no Brasil. Trabalhando com o 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), participou do primeiro grupo que publicou, em 1998, o Balanço 

Social pelo modelo desenvolvido. 

De lá para cá, o balanço vem progressivamente ampliando seu escopo, incorporando novas informações consideradas pela 

Empresa ou por seus públicos como relevantes para a compreensão da sua atuação e de seu compromisso social.

Essa trajetória pode ser dividida em três fases: a primeira, na qual FuRNAS apresentava basicamente o demonstrativo IBASE; 

a segunda, em que apresentava também a descrição detalhada de suas ações sociais; e a terceira, iniciada com o Balanço 

de 2004, em que buscou ampliar seu conteúdo e fazer dele um canal mais efetivo de comunicação com um público maior, 

estruturando o processo de definição de indicadores e de iniciativas de monitoramento.

uma característica que se mantém inalterada ao longo dos anos é a valorização dos aspectos sociais de sua atuação,  uma 

decisão justificada pela importância que a Empresa dá ao tema. 

O relato das iniciativas de interesse da sociedade, principalmente dos projetos sociais, é também uma forma de reconhecer o 

trabalho dos 1.200 voluntários que contribuem para a implementação das ações sociais em suas diversas bases geográficas. 

O entendimento de FuRNAS é que o Balanço Social deve refletir o estágio da incorporação da responsabilidade social às suas 

políticas, decisões, processos e ações, como resposta aos desafios e expectativas que a sociedade lhe coloca.

FuRNAS tem buscado desenvolver a compreensão daquelas questões específicas do setor elétrico e das suas características 

peculiares como empresa que tem o Governo Federal como principal acionista e tentado incorporá-las ao seu Balanço Social.

Questões como a participação da Empresa no desenvolvimento das comunidades de seu entorno, os esforços para garantir 

o acesso à energia para todos, os cuidados com as questões ambientais, a qualidade e constância na oferta de energia e a 

educação para o consumo da energia vêm sendo incorporadas às práticas de responsabilidade social da Empresa e relatadas 

no Balanço Social.

Desde 2005, FuRNAS incorporou ao Balanço Social um Guia de Leitura, com o objetivo de ampliar o alcance e favorecer a 

compreensão dos aspectos relatados e de seu significado para a sustentabilidade e o desenvolvimento social, por parte de 

todos os públicos.  

Projeto: Aldeia da Cidadania – Aparecida de Goiânia (GO)
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O Balanço Social de 2006 incorpora todas as conquistas já efetivadas no processo de produção e disseminação de 

informações, mas traz inovações.

Pela primeira vez, FuRNAS incorpora a referência aos indicadores propostos pelo GRI, favorecendo a comparabilidade 

de seu desempenho com as demais empresas do setor, do país e do exterior.

Além disso, são apresentadas referências das informações quanto ao Pacto Global e os Objetivos do Milênio, reforçando 

o compromisso com essas iniciativas das Nações unidas.

As diversas áreas da Empresa, que já participaram anteriormente de seminários internos sobre o tema “Relatórios de 

Sustentabilidade”, contribuem com as informações necessárias à elaboração do Balanço Social, cuja versão final é 

consolidada pela área de Responsabilidade Social.

Durante o ano de 2006, período coberto por este relatório, não houve mudanças significativas quanto ao porte, 

estrutura ou participação acionária.

Balanço Social de 2006

O Balanço Social de FuRNAS, desde as primeiras edições, recebe o título “O Fio que nos une”, em uma alusão aos fios 

de suas linhas de transmissão, mas também aos vínculos que ela estabelece com a sociedade.

Ao final de 2006, FuRNAS está a dois meses de completar 50 anos. Por isso, o título desse ano é “O Fio (da História) que 

nos une”, lembrando que esta relação se estende no tempo.

Sua história é tratada no conteúdo dos capítulos ou de algumas das entrevistas que introduzem cada tema do Balanço 

Social 2006, procurando dar uma visão da trajetória de FuRNAS e da vivência das ações e transformações da Empresa 

ao longo dos 50 anos e no ano que passou.

A construção do grafismo presente no projeto do Balanço Social deste ano teve como base as linhas do campo 

magnético gerado em torno de um fio condutor de corrente elétrica. Derivações foram feitas a partir da representação 

didática desse fluxo eletromagnético para que se chegasse a uma forma capaz de representar graficamente a 

expressão “O Fio (da História) que nos une”. O campo magnético é também uma metáfora da energia irradiada pela 

presença de FuRNAS no seu entorno, seja por meio de suas atividades operacionais, seja com seus investimentos 

sociais e ambientais.

Representação do campo magnético em torno de um fio por onde passa a corrente elétrica.

Avaliação do Balanço Social 2005

Foi enviada, junto ao Guia de Leitura e/ou o Balanço Social, uma ficha de avaliação do conteúdo do Balanço Social 

2005. Os empregados de FuRNAS receberam uma ficha específica (avaliação interna). A avaliação interna podia ser 

feita pelo texto completo ou pelo Guia de Leitura.  

Foram enviadas 6591 fichas, abrangendo assim os 4581 efetivos e os 2010 contratados que compunham, na ocasião, o 

quadro de funcionários da Empresa. Foram preenchidas 542 fichas, o que corresponde a cerca de 8% de participação. 

A divulgação das fichas de avaliação e da necessidade de resposta foi ratificada por aviso colocado também na rede 

interna de FuRNAS em novembro de 2005. Além disso, havia a facilidade de devolução das fichas via malote. Dada essa 

situação – facilidade de preenchimento, divulgação e igualmente facilidade de devolução – o número de respostas 

foi considerado baixo, mostrando que os funcionários da Empresa ainda não incorporaram a importância do Balanço 

Social para conhecimento das ações da Empresa. A média da avaliação dos diversos itens foi de 83,98% de respostas 

entre muito bom e bom.

Para o público externo, foi enviada também, junto com o Balanço Social completo, uma ficha de avaliação, semelhante 

àquela destinada ao público interno. Foram enviadas 1286 fichas para um público diversificado que englobava 

representantes do setor elétrico (e em especial para os setores de responsabilidade social das empresas), instituições 

de ensino superior, diferentes autarquias e agências, empresas, fornecedores, agências de publicidade, prefeituras de 

municípios na área de atuação de FuRNAS, Instituto Ethos, IBASE, Fundação Dom Cabral, entidades filiadas ao COEP, 

dentre outros. 

O nível de resposta foi muito baixo, não atingindo a 1% do enviado. No entanto, algumas entidades importantes se 

manifestaram, entre elas a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ELETROSuL, uNIDESTE, universidade Federal do 

Ceará, ABIMAQ e DATAPREV.

Avaliação Interna
porcentagem das respostas “muito bom” e “bom”

Avaliação Externa
número de respostas “muito bom” e “bom”

90,41
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Conhecendo FURNAS

Entrevista com o ex-Presidente João Camilo Penna
Engenheiro civil, ocupou a Presidência da CEMIG de 1967 a 1975. Foi secretário da Fazenda de Minas Gerais de 1975 a 

1979, ministro da Indústria e Comércio de 1979 a 1985 e presidente de FuRNAS de 1986 a 1990. João Camilo Penna foi 

membro do Conselho de Administração da Itaipu Binacional e ainda de diversas empresas privadas.

   Como começa a história de FURNAS?

A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) já havia se consolidado como uma empresa forte e vitoriosa, quando 

JK se candidatou à Presidência da República. E ele se preocupou muito com o fato de que Rio e São Paulo tivessem 

uma deficiência grande na área de energia, inclusive enfrentando racionamentos periódicos. A Cemig havia estudado 

o Rio Grande desde a cabeceira e constatado que naquele local havia a possibilidade de ser construída uma grande 

usina. Na época, o engenheiro Francisco Noronha levou o relatório para o John Reginald Cotrim1, e ele achou o projeto 

muito grande para a Cemig. Pouco tempo depois, JK chamou o Cotrim e pediu que ele apresentasse um projeto que 

resolvesse a questão energética de Rio e São Paulo. Aí foi como se ele tirasse FuRNAS da manga, porque o estudo já 

existia; foi só uma questão de desenvolver o projeto para solucionar a questão do abastecimento dos dois estados.

   E Minas Gerais abriu mão de FURNAS?

O Governador de Minas, Bias Fortes, protestou. Afinal, Minas Gerais estudou, inventariou, descobriu, fez os estudos e 

perdeu: essa é a história. Minas teve como prêmio de consolação a usina de Três Marias. E logo FuRNAS quis outras 

usinas no Estado. A Cemig, através do presidente da empresa, Celso Melo Azevedo, protestou, mas acabou perdendo 

ótimos aproveitamentos em Minas para beneficiar Rio e São Paulo. Perderam a luta porque, evidentemente, além do 

poder federal ser muito grande, o governo de Minas reconheceu que havia um interesse nacional em jogo, já que 

realmente Rio e São Paulo estavam prestes a enfrentar uma grande crise de energia. Isso prejudicaria muito o Brasil, e 

Minas, que em toda a sua história pensou muito no país, acatou a decisão.

   Em que momento o senhor acredita que FURNAS deixou de ser esse projeto focado apenas no abastecimento 

para Rio e São Paulo e se ampliou, tornando-se o grande gerador federal de energia elétrica?

Havia no Nordeste a CHESF (Companhia Elétrica do São Francisco), e no Sul a Eletrosul começava a se formar. Já nascia 

também a idéia da grande Eletronorte. FuRNAS se firmou, então, como a grande empresa federal no Sudeste. Ela lutou 

para ter Itaipu. Não conseguiu, mas ganhou como prêmio de consolação a transmissão de Itaipu, que era um grande 

projeto. Como ela era a maior empresa federal no Sudeste, ficou também com Angra 1 e Angra 2, que foram construídas 

no meu tempo (depois o programa nuclear deixou de ser da Empresa). FuRNAS está envolvida em um projeto grande no 

Rio Madeira, que é a tentativa do governo de resolver a crise de energia que se avizinha. Se FuRNAS conseguir construir 

Madeira a tempo e a hora, terá um papel formidável na solução dessa crise. É uma missão dificílima, um enorme desafio, 

mas FuRNAS tem grande capacidade instalada e grande competência. Tem como respondê-lo.

1 John Reginald Cotrim era então vice-presidente da Cemig, sendo depois presidente de FuRNAS.
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Perfil da Empresa

FURNAS Hoje 

FuRNAS Centrais Elétricas S.A. é uma empresa da administração indireta do Governo Federal, vinculada ao Ministério 

de Minas e Energia e controlada pela Eletrobrás. Criada por decreto federal em 1957, com o nome de Central Elétrica 

de Furnas, tinha o objetivo específico de construir e operar a primeira usina hidrelétrica de grande porte do Brasil: 

a usina de Furnas (MG).  

Atualmente, FuRNAS é uma empresa de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, que possui um 

complexo de 11 usinas hidrelétricas e duas termelétricas, 19.278 km de linhas de transmissão e 46 subestações. Sua sede 

está localizada na cidade do Rio de Janeiro, mas possui escritórios regionais em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Sua 

atuação se estende por oito estados brasileiros, além do Distrito Federal. Em 2006, FuRNAS alcançou um montante de 

vendas contratadas de 56.322 GWh . {GRI 2.1 a 2.7}

   Quais eram as principais características de FURNAS na época em que o senhor assumiu a presidência da Empresa e 

as realizações mais significativas?

FuRNAS era uma empresa solitária, tinha três ou quatro clientes. Vendia energia para a Cemig, para os Estados do Rio e de 

São Paulo, tinha três ou quatro contas. Eu vinha da Cemig que tinha três milhões de contas, lidava com 700 municípios, 

cuidava de todo o processo desde a construção da usina até eletrificação rural. FuRNAS só lidava com geração; era uma 

empresa muito fechada, fortemente corporativa. Era um pessoal com grande competência em engenharia, mas com 

pouca visão estratégica do negócio de energia.

 Tinha muita gente boa subutilizada. Aí teve início, muito devagarzinho, o planejamento da transmissão de Itaipu a São Paulo, 

que é um sistema espetacular, com linhas de corrente alternada e linhas de corrente contínua. Talvez tenha sido iniciado um 

pouco imprudentemente, porque faltavam recursos. Acho que esse foi o grande serviço que eu prestei a FuRNAS. Naquele 

período a Empresa conseguiu, por sua competência, construir o maior sistema de transmissão do mundo. Eu me lembro do 

grande sucesso de FuRNAS, da alegria brasileira quando a energia chegou a tempo a São Paulo, evitando o racionamento.

   Quais foram, na sua opinião, as grandes mudanças por que passou o setor elétrico brasileiro?

A energia elétrica no Brasil começou privada, particular, com pequenas usinas, depois usinas municipais, uma primeira em 

Juiz de Fora, depois elas se espalharam pelo país. Aí chegou o pessoal do Canadá com a Light (Brazilian Traction Light & Power 

Co) e o pessoal dos Estados unidos com a Amforp (American & Foreign Power Co). A Light se concentrava em São Paulo e a 

Amforp buscou outros centros urbanos: Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Bahia. Eram todas empresas de capital privado 

e foi assim até o governo Getúlio Vargas, quando foi construída a Chesf. Em seguida, Minas Gerais construiu a Cemig. Aí 

começou a ampliação da presença do Estado no setor elétrico brasileiro. Dos anos 30 aos 80, do século XX, a participação 

privada foi sumindo, e o setor se tornou basicamente estatal. Nesse período o Estado fez grandes usinas, começando por 

Furnas. Mais tarde, o crescimento da necessidade de investimentos ficou maior que a capacidade dos governos; no Governo 

Fernando Henrique Cardoso teve início a construção de um novo modelo, baseado na privatização total e na concorrência 

ampla para controlar tarifa. O Itamar Franco, como governador de Minas, não concordava com a privatização de FuRNAS. E o 

resultado do processo foi um modelo em que o investimento público convive com o privado, o que é muito difícil. E vieram 

novas mudanças, com uma visão nitidamente mais estatizante. Enfim, é muito complexo, e esse processo tem provocado 

dificuldades de interpretação. O setor enfrenta hoje, com alguma dificuldade, essa transição. O futuro da energia elétrica no 

Brasil traz preocupações, temos dificuldades imensas pela frente.

   A questão ambiental é uma delas? 

É uma questão que está limitando as possibilidades de expansão, evidentemente, mas é muito importante, muito sério. Não 

é novidade, já faz parte do processo e cabe ao Governo selecionar, entre os projetos estudados, aqueles que tenham menor 

impacto ambiental. 

Na minha opinião, na questão ambiental tínhamos exageros dos dois lados; era preciso que houvesse um entendimento. 

uma coisa muito séria hoje é que, às vezes, depois de aprovado o projeto, outra instância de poder o embarga. Eu concordo 

que o meio ambiente é muito importante, mas, se não podemos construir usina hidrelétrica, vamos fazer o quê? 

   E a questão da conservação de energia? Para quem não é do setor de energia elétrica é estranho pensar que FURNAS 

investe na conservação de energia, já que esse é o produto que ela vende?

Muitas empresas não se interessavam realmente pela questão da conservação, porque queriam mesmo era vender o produto 

energia. Mas existe uma lei que obriga a empresa a empregar 0,5% da renda em projetos de conservação. Quando aconteceu 

o racionamento de 2001, constatou-se que o desperdício de energia no Brasil era enorme. E, através da mobilização da 

população, foi possível uma redução enorme no consumo, sem prejudicar ninguém. Em primeiro lugar, um país pobre tem 

que fazer conservação. Em segundo, com o problema do aquecimento da Terra, isso é de imensa importância mesmo para 

os países ricos. 

uHE Furnas (MG)
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Concessões de Serviços Públicos de Energia Elétrica

Usinas Hidrelétricas Capacidade Instalada (MW)
usina de Corumbá 375
usina de Funil 216
usina de Furnas 1.216
usina de Itumbiara 2.082
usina de Luiz Carlos Barreto de Carvalho (Estreito) 1.050
usina de Manso * 212
usina de Marimbondo 1.440
usina de Mascarenhas de Moraes (Peixoto) 476
usina de Peixe Angical * 452
usina de Porto Colômbia 320
usina de Serra da Mesa * 1.275
Usinas Termelétricas Capacidade Instalada (MW)
usina de Campos 30
usina de Santa Cruz 766

* hidrelétricas em parceria; FuRNAS possui 69,81%, 40% e 48,47% das hidrelétricas Manso, Peixe Angical e Serra da Mesa, respectivamente.

Reconhecida como empresa de excelência no setor elétrico, FuRNAS atua na prestação de serviços tanto para empresas 

nacionais como internacionais. Tem também investido em parcerias com outras empresas. Além das concessões 

próprias, FuRNAS associa-se a outras empresas com o objetivo de constituir Sociedades de Propósito Específico (SPEs) 

para a exploração da produção ou transmissão de energia elétrica. Visando fortalecer a presença brasileira no exterior, 

FuRNAS firmou Acordo de Cooperação com a Companhia Vale do Rio Doce e com a Petrobras, para atuação conjunta 

em iniciativas que envolvam a produção, a transmissão e a comercialização de energia. 

 

Participação de FURNAS em SPEs já constituídas

SPE Empreendimento Localização Participação de FURNAS

Companhia Transleste de Transmissão LT Montes Claros-Irapê 
(345 kV )

Minas Gerais 24,0%

Companhia de Transmissão Centroeste de Minas LT Furnas-Pimenta 
(345 kV )

Minas Gerais 49,0%

Companhia Transudeste de Transmissão LT Furnas-Pimenta 
(345 kV )

Minas Gerais 25,0%

Companhia Transirapé de Transmissão LT Irapê-Araçuaí 
(230kV)

Minas Gerais 24,5%

Companhia Retiro Baixo Energética uHE Retiro Baixo 
(82 MW)

Minas Gerais 49,0%

ENERPEIXE uHE Peixe Angical 
(452 MW)

Tocantins 40,0%

Baguari Geração de Energia Elétrica uHE Baguari
(140 MW)

Minas Gerais 15,0%

Foz do Chapecó Energia uHE Foz do Chapecó
(855 MW)

Rio Grande do Sul Chapecoense 40% 
(FuRNAS 49,9% e 
Pentágono Trust 50,1%)

România Participações uHE Serra do Facão
(210 MW)

Goiás Serra do Facão Participações 
49,5%  (Oliveira Trust 50,1%  e 
FuRNAS 49,9%)

FuRNAS também faz parte de uma SPE que está em constituição, a de QuINTANILHA MACHADO I – Geração Eólica 

– parceria com SIIF Enérgies do Brasil.

Participação de FURNAS no suprimento 
de energia elétrica por estado (%)

Visão e Missão

Atuar como empresa do ciclo da energia elétrica, ofertando produtos a preços 

razoáveis e serviços adequados para melhorar a condição humana é a missão de 

FuRNAS. Sua visão é de ser empresa de excelência no ciclo de energia elétrica 

contribuindo para o bem-estar da sociedade, o desenvolvimento tecnológico do 

país e a conservação do meio ambiente.
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Participação em Associações 
{GRI 4.13}

Como empresa subsidiária da Eletrobrás, FuRNAS tem participação nos:

• Conselho Superior do Sistema Eletrobrás (Consise)

• Comitê de Planejamento Estratégico da Eletrobrás (Copese)

• Comitê de Integração Corporativa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (Cicop)

• Comitê de Operação, Planejamento, Engenharia e Meio Ambiente (Copem)

Em 2006, FuRNAS participou da coleta de dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), fornecendo as informações 

para a elaboração do Balanço Energético Nacional (BEN) 2006, que passou a ser responsabilidade exclusiva daquela 

empresa.

FuRNAS, como titular de concessão de serviço público para fins de geração de energia elétrica, participa da Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) na categoria Geração, no Conselho de Administração e na Convenção 

Arbitral. Sua participação é proporcional ao volume de energia comercializada, com base nos 12 meses precedentes. 

FuRNAS possui representação na Assembléia Geral e é um dos membros titulares do Conselho de Administração do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), na categoria Transporte.

A Empresa também atua junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no que se refere a assuntos relacionados 

aos processos de legalização dos empreendimentos de geração e transmissão, envolvendo, entre outros: autorização 

de obras; prorrogação de prazos de energização; comunicação de energização e conclusão de empreendimentos; 

prestação de informações sobre implementação de reforços e melhorias de equipamentos; envio de informações 

sobre o programa de P&D em seus diversos ciclos; participação e acompanhamento dos processos de fiscalização 

das instalações em operação; pedidos de aprovação e revisão de receitas; e homologação de contratos de compra e 

venda de energia.

FuRNAS ainda mantém relacionamento com entidades internacionais do setor de energia:

• Comitê Brasileiro do Conselho Mundial da Energia (CBCME) , associado ao Conselho Mundial de Energia (WEC);

• Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRÉ-Brasil), associado ao Conselho 

Internacional das Grandes Redes Elétricas (CIGRÉ);

• Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), associado ao Comitê Internacional de Grandes Barragens (ICOLD).

Adesão a Iniciativas e Compromissos  
{GRI 4.12}

FURNAS e o Pacto Global

Em 18 de julho de 2000, FuRNAS, através do Instituto Ethos, formalizou seu pedido de 

adesão ao Pacto Global, aceito em 19 de outubro de 2001.

O Pacto possui dez princípios, aos quais as empresas devem relacionar suas ações, tendo 

em vista a conquista da sustentabilidade:

• Direitos Humanos

. Respeitar e proteger os direitos humanos;

. Impedir violações de direitos humanos.

• Princípios de Direitos do Trabalho

. Apoiar a liberdade de associação no trabalho;

. Abolir o trabalho forçado;

. Abolir o trabalho infantil;

. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho.

• Princípios de Proteção Ambiental

. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

. Promover a responsabilidade ambiental;

. Encorajar tecnologias que não agridam o meio ambiente.

• Princípios contra a Corrupção

. Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

A permanência dos participantes como membros ativos do Pacto está condicionada ao envio de um relatório, 

denominado Communication on Progress (COP), reafirmando o compromisso das empresas aos princípios do Pacto.  

FuRNAS apresentou seus Balanços Sociais como documentos desse compromisso. Encontram-se disponíveis no site 

do Pacto Global.

Direitos do Trabalho

A forma como é feita a gestão de seus funcionários e terceiros contribui para o cumprimento dos princípios relativos aos 

Direitos do Trabalho. FuRNAS apóia a liberdade de associação e faz do diálogo com as organizações sindicais uma das 

estratégias para o melhor relacionamento com sua força de trabalho. Esforços constantes têm sido feitos no sentido de 

eliminar a discriminação no ambiente de trabalho. Nos anos de 2005 e 2006, foi desenvolvido o trabalho “Olhar Coletivo 

sobre a Mulher”, que buscou estabelecer um conceito inovador e práticas que afetaram não apenas a Empresa, mas 

também as comunidades ao seu redor. FuRNAS apóia muitos projetos sociais, sejam eles implementados em parceria 

com ONGs, ou através de seu corpo de voluntariado.  A Empresa valoriza projetos destinados a comunidades de baixa 

renda que preferencialmente estejam no entorno de seus empreendimentos. 

Direitos Humanos

Com o objetivo de promover o acesso a direitos básicos como educação, segurança alimentar, cidadania e geração 

de renda que assegurem a sobrevivência digna, FuRNAS apóia e desenvolve projetos sociais em parceria com 

organizações da sociedade civil e de voluntários de seu corpo funcional.

Não há registro de trabalho forçado e trabalho infantil na Empresa, nem em sua cadeia de fornecedores. uma cláusula 

contratual compromete seus fornecedores com o combate a essas duas modalidades de trabalho que ferem a 

liberdade e os direitos humanos.
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Proteção Ambiental

Consciente de que seus empreendimentos geram impactos ambientais significativos, FuRNAS tem trabalhado 

fortemente no sentido de conhecê-los, evitá-los e amenizá-los. Além disso, desenvolve ações que incluem manutenção 

das unidades de preservação, recuperação de áreas degradadas e pesquisas sobre tecnologias de energia e de cada 

uma das práticas necessárias à sua geração e distribuição, com o objetivo de evitar ou reduzir as interferências no 

meio natural. FuRNAS tem cumprido a legislação ambiental e providenciado o licenciamento dos empreendimentos 

anteriores a ela.

Combate à Corrupção

FuRNAS desenvolveu um processo estruturado de elaboração e disseminação do Código de Ética entre todos os seus 

empregados.

Quando surgiram denúncias sobre práticas inadequadas, em 2005, prontamente foram tomadas providências no 

sentido de apurar os fatos e esclarecê-los junto à sociedade. Tal procedimento é também uma forma de demonstrar 

seu compromisso com a idoneidade e desestimular quaisquer práticas lesivas à Empresa.

Lei Sarbanes Oxley (SOX)

Enquanto subsidiária da Eletrobrás, FuRNAS deve atender aos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), de modo a 

permitir que a Holding se ajuste às novas regras do mercado internacional, como parte do projeto de upgrade dos ADR 

(American Depositary Receipts) da Eletrobrás, do nível 1 para o nível 2, para atender à certificação da SEC (Security and 

Exchange Commission).

O ambiente de Tecnologia de Informação de FuRNAS sofreu alterações para atender aos requisitos da SOX. Destacam-se 

a implantação do Portal TINet e a publicação do Código de Ética na intranet, assim como o estabelecimento de uma nova 

política de acesso à Rede Corporativa, que contempla controle de perfil e troca periódica de senhas, dentre outras.

FuRNAS também presta informações para listagem das ações da Eletrobrás no Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE), da Bovespa, e no Dow Jones Sustainability Index (DJSI), da Bolsa de Nova Iorque.

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial

Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial são uma ferramenta de auto-avaliação das empresas 

quanto às práticas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC). Furnas já respondeu anteriormente ao questionário. 

Em 2006, como parte do processo de resposta ao questionário, foram realizadas quatro reuniões de sensibilização 

e orientação, para as quais foram convidados representantes de 35 órgãos de FuRNAS (divisões, departamentos, 

assessorias e superintendências).

O questionário de indicadores foi preenchido e enviado ao Instituto Ethos em outubro de 2006. Foi posteriormente 

utilizado como base para o planejamento de ações de melhoria das práticas de RSC na Empresa. 

O fato de FuRNAS ter alcançado em 2006 resultados inferiores a 2003 não significa que tenha havido uma piora nas 

práticas, mas refletem antes um maior rigor na apuração dos dados e maior conhecimento e consciência dos conceitos 

que orientam os indicadores. Na avaliação comparativa do desempenho com as respostas anteriores e as demais 

empresas que participaram do processo, FuRNAS apresentou os seguintes resultados:

Tema

Nota de 
FURNAS 
em 2006

Avaliação 
Anterior de 

FURNAS (2005)

Média do 
Banco de Dados 

Ethos*

Média do 
Grupo de 

Benchmark**

Melhor 
Performance 

no Tema
Performance Geral 5,52 6,63 4,83 8,61

–

Valores e Transparência 5,00 5,99 5,03 8,57 9,90

Público Interno 4,26 6,71 4,51 7,86 8,93
Meio Ambiente 4,00 6,04 4,77 8,58 10,00
Fornecedores 2,77 4,53 3,95 8,05 9,38
Consumidores e Clientes 7,34 5,61 6,47 9,67 9,96
Comunidade 9,15 9,19 4,66 9,16 9,98
Governo e Sociedade 6,11 8,33 4,41 8,38 10,0

* O Banco de Dados Ethos é composto por todas as empresas que responderam a esta versão do questionário.
** O Grupo de Benchmark é composto pelas empresas que obtiveram as dez primeiras colocações com base na performance geral.

Dia Internacional da Mulher (RJ)
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Reconhecimento Externo: Prêmios Recebidos 
{GRI 2.10}

No ano de 2006, FuRNAS foi agraciada com prêmios e certificações que são reconhecimento pela incorporação de 

boas práticas de Governança Corporativa em sua estrutura organizacional.

•  Prêmio Bramex Ambiental, da Câmara Brasil – México – Indústria, Comércio e Turismo, categoria Comunidade;

•  Prêmio Mineiro da Qualidade (PMQ 2005), faixa Bronze, do Governo do Estado de Minas Gerais;

•  Prêmio Nacional de Gestão Pública, categoria Prata, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

•  O site de FuRNAS recebeu o Top 3 do iBest 2006, na categoria Indústria – Minas e Energia;

• Troféu Transparência do prêmio Anefac-Fipecafi-Serasa como a empresa de capital fechado com a melhor 

demonstração contábil;

• Prêmio Destaque no Marketing 2006, conferido pela Associação Brasileira de Marketing e Negócios, na categoria 

Indústria de Energia;

• Prêmio de melhor divulgação das informações contábeis, da Associação Brasileira de Contadores do Setor de Energia 

Elétrica (Abraconee);

•  Selo Pró-Eqüidade de Gênero do Governo Federal;

•  Certificações de qualidade pela norma NBR ISO 9001:2000 conferidas ao Departamento de Administração de Materiais 

e à Superintendência de Empreendimentos de Geração;

•  Prêmio Balanço Social 2006 – classificação entre as cinco empresas finalistas na categoria Indústria;

• Certificado de Empresa Cidadã 2005, concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de 

Janeiro (CRC-RJ).

Governança Corporativa  
{GRI 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8}

Estrutura Societária

FuRNAS é uma sociedade anônima de economia mista federal de capital fechado, subsidiária da Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. (Eletrobrás), que detém 99,82% das ações ordinárias e 98,56% das ações preferenciais. 

O Governo Federal possui 52,45% das ações ordinárias e preferenciais da Eletrobrás, empresa de capital aberto, com 

ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo (Bovespa), de Madri (índice Latibex) e de Nova Iorque. 

O capital social de FuRNAS é de R$ 3.194 milhões, com a seguinte composição:

Acionista
Ação Ordinária Ação Preferencial

Quantidade % Quantidade %
Eletrobrás 50.618.949.529 99,82 14.088.223.014 98,56
Outros 91.699.471 0,18 205.174.986 1,44
Total 50.710.649.000 100,00 14.293.398.000 100,00

Sistema de Governança

A governança de FuRNAS está expressa em documentos publicados no Manual de Organização e disponíveis na 

intranet da Empresa.

A estrutura de governança é representada pelos relacionamentos da Administração Superior (Conselho de 

Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Auditoria Interna) com a Assembléia de Acionistas e a Auditoria 

Independente Externa.

Assembléia Geral
de Acionistas

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Auditoria
InternaDiretoria

Executiva

Diretoria Executiva

Presidência

Diretoria de 
Engenharia

Diretoria de 
Construção

Diretoria de Operação do
Sistema e Comercialização

de Energia

Diretoria 
Financeira

Diretoria de 
Gestão Corporativa
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O Conselho de Administração é formado por quatro conselheiros e presidido pelo presidente da Eletrobrás.                   

O presidente da Diretoria Executiva é um dos conselheiros. Não há presença de conselheiras na atual composição 

do Conselho de Administração.

Ciente da importância de ter seus processos de gestão empresarial atendendo às melhores práticas de mercado, 

FuRNAS deu, em 2006, um importante passo no sentido da implantação de um Sistema de Gestão Empresarial (ERP), ao 

publicar o edital de licitação para concorrência pública que visa à contratação e implantação do sistema. A implantação 

do projeto será iniciada no ano de 2007.

Processos de Governança

Os processos de governança de FuRNAS são constituídos pelos Processo Deliberativo, Processo de Relatórios 

Corporativos Oficiais e Processos de Apoio.

No Processo Deliberativo, as matérias de interesse de cada diretoria são propostas à Diretoria Executiva. Cada matéria é 

expressa e justificada em Proposta de Resolução de Diretoria (PRD), previamente distribuída a todos os Diretores. 

O processo de controle da conformidade regulamentar de cada PRD constitui-se em:

•  análise de pareceres independentes de órgãos especializados, em especial o parecer jurídico e o parecer econômico-

financeiro, que devem ser coerentes com o escopo da proposta de deliberação e com a justificativa técnica dos 

órgãos emitentes;

•  informe aos emitentes da ocorrência de não-conformidades, comentadas e justificadas, em relação aos normativos 

internos e externos.

Quando há conflitos de interesse em relação às matérias, são utilizados Grupos de Trabalho transitórios e/ou Comitês 

de atuação permanente, criados por decisão da Diretoria Executiva.

A Diretoria Executiva recebe apoio técnico de colegiados, compostos por representantes de cada Diretoria, no 

cumprimento das políticas corporativas de gestão: 

• Comissão de Ética;

• Comitê de Comercialização de Energia;

• Comitê de Recursos Humanos;

• Comitê de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional;

• Comitê de Seguros, de Qualidade e Produtividade;

• Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento;

• Comitê de Informática;

• Comitê de Normalização Técnica;

• Comitê de Segurança da Informação;

• Comitê Pró-Memória de FuRNAS.

O Processo de Relatórios Corporativos Oficiais é responsável por :

•  aprovação simultânea da Prestação de Contas aos Acionistas e à união;

•  compartilhamento da mesma estrutura pelo Relatório da Administração (componente da Prestação de Contas aos 

Acionistas), e Relatório de Gestão para a Controladoria Geral da união (CGu) (componente da Prestação de Contas 

à união)

• estruturação do conteúdo do Relatório da Administração e do Relatório de Gestão para a CGu.

• emissão do Relatório Anual, em português, inglês e espanhol.

• emissão do Relatório Mensal para os Conselhos de Administração e Fiscal.

• emissão do Relatório Mensal para a Diretoria Executiva.

Processos de Apoio

Auditoria Interna Diretamente subordinada ao Conselho de Administração, atua, sistematicamente, de forma 
preventiva, em assuntos relacionados aos controles internos, os quais são reforçados pelas 
reuniões mensais dos Conselhos de Administração e Fiscal, e pela reunião semanal da 
Diretoria Executiva.

Diretoria Financeira Mantém o controle do risco de crédito da Empresa, acompanhando a avaliação desta pelas 
agências classificadoras de risco, inclusive, pelo rating dos Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios (FIDC), lastreados por recebíveis de FuRNAS.

Diretoria de Operação do Sistema e 
Comercialização de Energia

Mantém o controle do risco de mercado a que a Empresa está sujeita, por meio do Comitê 
de Comercialização de Energia.

Comitê de Seguros Define critérios para contratação de seguros ou auto-seguro para os riscos operacionais 
relevantes, baseados na probabilidade de ocorrência desses riscos, determinada com 
base no histórico de contingências de FuRNAS e na viabilidade econômica e de mercado 
dessas duas modalidades alternativas de proteção dos ativos da Empresa. No caso 
específico das instalações, processos e pessoas da função corporativa de tecnologia da 
informação, o plano de contingências está em fase de elaboração.

As normas internas são definidas a partir do trabalho dos representantes normativos, designados por cada Diretoria da 

Empresa, aprovadas pela Diretoria Executiva, comunicadas por Circular Geral e publicadas na intranet da Empresa.

Ações de Governança

Em 2006, FuRNAS promoveu algumas alterações em sua estrutura organizacional. uma diretoria foi extinta, levando a 

Diretoria Executiva a ser constituída por um diretor-presidente e cinco diretores. O capital social da Empresa, que antes 

era de R$ 2 bilhões, foi alterado para R$ 3,194 bilhões.

FuRNAS trabalha na disseminação dos conceitos e na incorporação dos mais modernos modelos sistêmicos de gestão.  

Em 2006, foram realizados diversos projetos nesse sentido:

• Implantação do software SYSCORE – Sistema de Gestão de Indicadores de Desempenho Global – em algumas 

unidades de FuRNAS.

• Elaboração do Relatório de Práticas da Gestão de FuRNAS. 

• Apoio na elaboração do Planejamento Estratégico das Diretorias de Construção e Engenharia.

• Construção do Portal da Qualidade, site para compartilhamento de informações referentes à gestão da qualidade.  

• Apoio às certificações de Sistemas de Gestão das unidades.

• Apoio aos mapeamentos de processos das unidades.

• Participação no Projeto do Livro sobre Avaliação da Conformidade coordenado pelo INMETRO.
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• Formação de equipes de auditores para realização de auditoria nos Sistemas de Gestão.

• Promoção do Segundo Encontro dos Sistemas de Gestão da Qualidade de FuRNAS (II ENSIGE), com a participação de 

102 funcionários de diversos órgãos de FuRNAS, em novembro de 2006.

• Participação em Grupos de Trabalho do ABNT/CB-25 para elaboração de Normas de Qualidade, em especial, na 

Coordenação do projeto que resultou na publicação da ABNT NBR 15419 – “Sistema de gestão da qualidade – 

Diretrizes para a aplicação da ABNT NBR ISO 9001:2000 nas organizações educacionais”.

•  Desenvolvimento, em parceria com outros órgãos da empresa, de um sistema  (software) para controle dos documentos 

necessários para a um Sistema de Gestão da Qualidade, atendendo aos requisitos da NBR ISO 9001:2000, aplicável 

também aos outros Sistemas de Gestão .

•  Apoio à melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do Laboratório de Hidráulica Experimental e Recursos 

Hídricos, para a re-certificação, incluindo a simplificação e informatização da documentação, a revisão do processo 

de projeto e definição dos indicadores de processos.

•  Elaboração do programa de certificação dos Agentes da Qualidade & Produtividade (Agentes Q&P), com o objetivo de 

identificar os profissionais de FuRNAS que atuam em Sistemas de Gestão e criar oportunidades de desenvolvimento 

profissional através da participação em projetos e treinamentos em Sistemas de Gestão. O Programa está em 

andamento, na fase final das etapas de identificação e caracterização das funções e elaboração do sistema de 

qualificação. 

Relatório Mensal e Indicadores

Mensalmente é emitido o Relatório Mensal para a Diretoria Executiva, balizador de conteúdo para todos os dados e 

informações para relatórios corporativos oficiais da empresa. Além de proporcionar essa segurança e unicidade de 

informações, ele é utilizado na avaliação do desempenho corporativo. Essa avaliação é feita com base na análise de 

variação de um conjunto de indicadores, apurados mensalmente pelas diversas áreas responsáveis, que contemplam 

as perspectivas financeira, de clientes e mercado, de desenvolvimento sustentável, dos processos internos e da 

aprendizagem.

Código de Ética

O Código de Ética e Padrões de Conduta Profissional de FuRNAS, aprovado em julho de 2005, tem por objetivo afirmar 

os princípios e os valores que norteiam as suas ações e assegurar lisura e transparência na condução das atividades 

institucionais. O Código também foi concebido para:

• Proteger o patrimônio físico e intelectual de FuRNAS;

• Prevenir e administrar situações de conflito de interesses;

• Preservar a imagem e reputação da Empresa;

• Contribuir para um clima de harmonia nos relacionamentos interno e externo;

• Servir de base para a atuação da Comissão Permanente de Ética.

A Comissão de Ética é responsável pela elaboração e atualização do Código de Ética, zelando pelo cumprimento dos 

princípios e normas nele previstos. A partir da aprovação do seu Regimento Interno em janeiro de 2006, a Comissão 

de Ética recebe e apura as denúncias recebidas no tocante aos possíveis desvios éticos. Atua também, no âmbito da 

Administração Pública Federal, como elo entre FuRNAS e a Comissão de Ética Pública.

A Comissão de Ética promoveu no ano de 2006 a divulgação e distribuição do Código de Ética a todos os colaboradores 

de FuRNAS.

Geração de Riqueza

Principais Resultados Financeiros

O lucro líquido de FuRNAS em 2006 foi de R$ 364 milhões. A Empresa destinou a seus acionistas R$ 108 milhões, um 

montante de 25% do lucro líquido ajustado, sob a forma de juros sobre o capital próprio.

A receita operacional líquida em 2006 foi de R$ 5.325 milhões, 5,4% superior à do exercício anterior, resultado do 

início da vigência de contratos firmados por ocasião do leilão de venda de energia existente, ocorrido em dezembro 

de 2004.

A variação de 4% nos custos e despesas operacionais em 2006 foi formada, principalmente, por constituições de 

provisão para crédito e liquidação duvidosa, no montante de R$ 205 milhões, e pelo aumento das despesas não-

gerenciáveis, tais como: encargos de uso da rede elétrica, no total de R$ 112 milhões, e a despesa associada ao 

programa de P&D, que cresceu, aproximadamente, R$ 85 milhões em relação ao anterior.

O EBITDA (lucros antes do juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 1.266 milhões em 2006, uma redução 

de 21% em relação a 2005. 

uHE Peixe Angical (TO)
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Geração e Distribuição de Valor Adicionado 
{GRI - EC1}

Indicadores Operacionais e de Produtividade 

      R$ Milhões

2002 2003 2004 2005 2006

1. Geração do Valor Adicionado

Receitas de Vendas de Energia e Serviços 10.771 4.973 4.952 5.486 5.738

Receitas não Operacionais 3 2 1 3 3

Menos:

Insumos

    Custo de Energia Comprada (7.366) (1.926) (1.981) (2.099) (2.111)

    Materiais (30) (36) (45) (49) (47)

    Serviços de Terceiros (237) (303) (329) (376) (389)

    Outros Custos Operacionais (282) (321) (428) (560) (789)

    Outros Custos não Operacionais (23) (18) (11) (30) (15)

2. Valor Adicionado Bruto 2.836 2.371 2.159 2.375 2.391

Quotas de Reintegração (472) (484) (496) (509) (517)

Constituição / Reversão de Provisões (269) 275 (28) (8)   (235)

3. Valor Adicionado Líquido Gerado 2.095 2.162 1.635 1.858 1.639

Receitas Financeiras (Transferências) 1.048 539 477 649 354

4. Valor Adicionado a Distribuir 3.143 2.701 2.112 2.507 1.993

5. Distribuição do Valor Adicionado

Remuneração do Trabalho 386 263 323 427 487

Governo (Impostos e Contribuições) 456 552 436 585 362

Encargos Financeiros e Variação Monetária 1.563 600 538 447 544

Participações dos Empregados nos Lucros 31 34 41 48 55

Remuneração aos Acionistas 158 334 185 241 108

Outros 167 133 137 140 162

Lucros Retidos 382 785 452 619 275

Total 3.143 2.701 2.112 2.507 1.993

Evolução da Geração Própria de Energia 
de FURNAS (GWh)

FuRNAS mantém contratos bilaterais de transmissão com agentes do setor elétrico (geradores, transmissores, 

distribuidores e consumidores livres). Em 2006, o valor desses contratos foi de R$ 19.810 mil, um crescimento de 9,85% 

em relação a 2005.

A partir de 2006, além das linhas de transmissão próprias, que somam um total de 19.278 km, entraram em operação 

as primeiras linhas construídas em associação com outras empresas, sob a forma de SPE.

SPE
Tensão (kV) 2006 – Total (km) Propriedade (%)
345 139 24
500 92 40
Total 231 -

A evolução da capacidade de transformação instalada, que passou de 97.007 MVA em 2005 para 101.107 MVA em 

2006, deveu-se, principalmente, à disponibilização de transformadores nas SE Viana, Peixe Angical, Serra da Mesa, 

Campinas e Samambaia.

Energia Elétrica comercializada por FURNAS
(GWh)
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Conhecimento e Tecnologia

Entrevista com Maria de Fátima Negreli Campos Rosolem, pesquisadora do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (Fundação CPqD)
Discretas, as baterias raramente são notadas, apesar de serem essenciais no dia-a-dia de empresas, hospitais, shopping 

centers, enfim, de todo mundo. Para FuRNAS, as baterias estão presentes em todos os sistemas vitais relacionados com 

a geração e transmissão da energia elétrica, telecomunicações e processamento de dados. Por isso é fundamental 

que elas estejam em boas condições de operação. Mas, eventualmente, há necessidade de terem que ser estocadas e, 

devido a suas características, correm risco de perda de eficiência e de diminuição do tempo de vida útil. Diante desse 

cenário, FuRNAS, através do Departamento de Equipamentos Eletroeletrônicos da Superintendência de Engenharia 

de Manutenção, e em parceria com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (Fundação CPqD), 

decidiu estudar o comportamento das baterias estocadas. A pesquisa pretende determinar, dentre outras coisas, a 

melhor maneira de estocá-las, o tempo que elas podem ficar guardadas e as ações que podem ser tomadas para evitar 

que percam eficiência. A pesquisadora Maria de Fátima Negreli Campos Rosolem, do CPqD, explica o trabalho.

   Qual a importância das baterias para FURNAS?

A bateria para aplicação industrial (comumente encontrada em grandes empresas como FuRNAS) é geralmente a 

do tipo chumbo-ácida. Assemelha-se à bateria do nosso carro, só que fabricada com características especiais que 

permitem sua utilização em aplicações industriais. Instalações como subestações de energia elétrica, estações de 

telecomunicações e centros de processamento de dados têm sistemas que são mantidos em operação através da 

energia comercial (do tipo que utilizamos em nossas residências). Esses sistemas muitas vezes são vitais, de forma 

que, mesmo na ausência da energia comercial, devem continuar funcionando. Para tanto, existem equipamentos que, 

através de baterias, conseguem suprir a energia necessária até o restabelecimento da energia comercial.

   E o que é, em linhas gerais, o estudo que o Centro está desenvolvendo com FURNAS sobre baterias?

O enfoque desse estudo é a estocagem de baterias chumbo-ácidas estacionárias do tipo reguladas por válvulas, 

pois estas são as mais suscetíveis à deterioração. Vou dar um exemplo, só pra ilustrar: se você viaja e deixa o carro 

parado por alguns meses, na volta, quando tenta dar a partida, ele não liga, porque a bateria descarregou. uma 

bateria parada, estocada, entra em um processo que é conhecido por autodescarga, ela perde capacidade, tempo 

de autonomia, isto é, diminui seu desempenho. O processo de autodescarga é iniciado imediatamente após o 

final da fabricação da bateria, e esse processo se intensifica ao longo do tempo, inclusive quando a bateria está 

estocada. Na literatura, informações claras sobre essa questão são raras, como por exemplo: qual a influência da 

temperatura no processo de autodescarga, qual o tempo máximo que a bateria pode ser mantida estocada, quais as 

condições ambientais adequadas que o local de armazenamento deve possuir, qual o procedimento a ser adotado 

para recuperar a capacidade perdida. Essa pesquisa está estudando todas essas questões, enfim, o efeito real que a 

estocagem causará no desempenho da bateria.

  E como foi feito o estudo?

Foram selecionadas 85 amostras de cinco diferentes fabricantes, quatro nacionais e um estrangeiro. As amostras 

de cada fabricante foram agrupadas em nove lotes que estão sendo submetidos a diferentes ensaios laboratoriais. 

O funcionamento de uma bateria depende de um conjunto de reações químicas que sofrem grande influência da 

temperatura, isto é, o aumento da temperatura ambiente acelera a velocidade dessas reações. Para investigar esse 

fato, alguns lotes são estocados à temperatura de 25oC, outros em um ambiente que simula as condições de um 

almoxarifado sem controle de temperatura (a temperatura do local de armazenagem dependendo diretamente da 

temperatura ambiente) e um lote é mantido na temperatura de 35oC. Outro parâmetro que está sendo investigado 

é a questão do tempo de estocagem. Assim, há lotes sendo estocados por períodos de três, seis, noves e 12 meses. 

Em cada experimento, através de medições de parâmetros elétricos, é avaliada a perda de capacidade da bateria, 

procurando-se desenvolver procedimentos que possam ser adotados para recuperar essa perda. Verificam-se também 

em que condições de estocagem a recuperação é mínima ou impossível.

 Além de FURNAS, para quem mais essa pesquisa é importante?

Hospitais, bancos, comércio, siderúrgicas, empresas de energia elétrica, telecomunicações, petróleo, transporte, 

alimentos, enfim, todas as organizações que utilizam baterias chumbo-ácida reguladas por válvula pois, eventualmente, 

enfrentam o problema da estocagem. Os fabricantes de baterias também têm interesse nesses resultados, pois 

poderão melhor orientar seus clientes e aperfeiçoar seus produtos. Na literatura mundial não há um estudo minucioso 

como esse.

 E o que a pesquisa vai trazer pra essas empresas, em termos de benefícios econômicos, e pro mundo, como 

benefício ambiental?

Aplicando os procedimentos de estocagem e de recuperação de capacidade que serão definidos por esta pesquisa 

três resultados econômicos se destacam: o aumento da confiabilidade dos sistemas tecnológicos, com reflexos 

positivos nos processos produtivos; o aumento da vida útil da bateria, com conseqüente redução de gastos com novas 

aquisições e a redução dos gastos com manutenção. Em termos ambientais, se a bateria é utilizada por um tempo 

maior, seu descarte também será retardado, o que é um benefício ambiental, uma vez que o chumbo é um metal 

considerado agressivo ao meio ambiente.
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O investimento em pesquisa e desenvolvimento na busca de um processo contínuo de inovação tecnológica 

constitui-se em um processo poderoso para impulsionar a organização para novos patamares de excelência. 

Conforme estabelecido pelas Leis 9.991/2000 e 10.848/2004, FuRNAS destina, anualmente, 0,4% de sua receita 

operacional líquida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/CT- Energ) e outros 0,4% 

para o desenvolvimento de projetos de P&D internos, segundo procedimentos estabelecidos pela ANEEL. Além disso, 

contribui, institucionalmente, para a manutenção do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), recebendo, como 

contrapartida, direito de participação em sua carteira de projetos de pesquisa.

A governança de P&D em FuRNAS se faz através do Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento formado por dois 

representantes de cada diretoria e da Assessoria de Suporte à Pesquisa e Desenvolvimento. 

O Comitê de P&D, subordinado diretamente à Superintendência de Planejamento da Diretoria de Engenharia de 

FuRNAS, define as diretrizes de P&D, alinha as ações de P&D às estratégias da Empresa, define as linhas estratégicas 

de pesquisa e desenvolvimento para a Companhia e seleciona os projetos prioritários para a Empresa. A Assessoria, 

que coordena o Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento, é o órgão de ligação entre FuRNAS e a Aneel, consolidando, 

divulgando e acompanhando o Programa de P&D da Empresa, ao mesmo tempo em que a representa no Comitê de 

Integração Corporativa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (Cicop), coordenado pela Eletrobrás. 

Nos últimos seis anos, FuRNAS investiu cerca de R$ 130 milhões em 191 projetos de P&D, além de seis projetos 

cooperativados com as demais empresas do Grupo Eletrobrás, seguindo a regulamentação da Aneel, dos quais 62 

já foram concluídos com sucesso. Valor idêntico foi aplicado no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT/CT-Energ). FuRNAS, no ano de 2006, buscou a identificação de mecanismos que possibilitem a 

utilização dos recursos aplicados no FNDCT, ampliando a ação da pesquisa e desenvolvimento na Empresa.

As linhas de pesquisa consideradas estratégicas foram: gestão ambiental (balanço de carbono nos reservatórios), 

garantia de confiabilidade dos parques gerador e transmissor, tecnologia da engenharia (concreto, solos e 

equipamentos), hidráulica experimental e fontes alternativas de energia.

Ciclo
Projeto (Quantidade) Investimento 

(R$ Milhões)Novo Concluído Cancelado Em andamento
2000/2001 36 35 1 0 10,56
2001/2002 31 22 0 9 22,67
2002/2003 36 8 3 25 29,73
2003/2004 19 1 1 17 20,96
2004/2005 30 0 2 28 20,11
2005/2006 * 39 - - - 26,10
Total 191 130,13

 * Projetos estimados, em avaliação.

Inovações e Patentes

Os inventos da Empresa, individuais ou em parcerias, são depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI) em duas modalidades: Patente de Invenção (PI), para inovações, com prazo de validade de 20 anos; e Modelo de 

utilidade (Mu), para disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, com prazo de 15 anos, 

contados a partir da data do depósito.

Até 2006, foram expedidas, ao todo, nove cartas patentes (incluindo duas internacionais). Três pedidos de patentes 

encontram-se aguardando exame pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Certificações 

A diretoria executiva de FuRNAS adota os Critérios de Excelência da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) como um 

dos instrumentos norteadores da gestão empresarial. FuRNAS tem desenvolvido um grande esforço para assegurar 

a qualidade da gestão através de certificações. São utilizadas as certificações pelas normas ABNT NBR ISO 9001:2000 

– Gestão da Qualidade, ABNT NBR ISO 14001:1996 – Gestão Ambiental e OSHAS 18001:1999 – Gestão de Saúde. Em 

2006, alcançou o número de 60 unidades certificadas por esses sistemas de gestão, envolvendo 1.654 empregados.

A Empresa ainda possui oito reconhecimentos de competência, correspondentes a nove áreas de acreditação na norma 

NBR ISO 17025. Esta norma especifica os requisitos gerais para a competência em realizar ensaios e/ou calibrações, 

incluindo amostragem.

Unidades com Sistemas de Gestão Certificados
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Relações com Stakeholders mais Relevantes
 

{GRI 4.14 }

Governo Federal
O Governo Federal é um dos mais importantes stakeholders de FuRNAS, tanto por ser uma empresa de sua administração 

indireta quanto por ser ele o responsável pela regulação do Sistema Elétrico Brasileiro.

Esse relacionamento se dá através da Eletrobrás, controladora das empresas do setor elétrico do Governo Federal, 

através dos órgãos gestores do setor: a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS), a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Relacionamento com a Controladora Eletrobrás
FuRNAS participa do Conselho Superior do Sistema Eletrobrás (CONSISE), que reúne os presidentes de todas as 

empresas do grupo. Sua função é formular e implantar estratégias corporativas de interesse comum, assegurando 

o bom relacionamento entre a holding e as empresas controladas. As macro-orientações permitem o planejamento 

estratégico de cada uma das empresas, de acordo com suas especificidades, mas sempre direcionadas para objetivos 

comuns consensados.

No âmbito do CONSISE, FuRNAS participa do Comitê de Planejamento Estratégico (COPESE) e do Comitê de Integração 

Corporativa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CICOP), integrando as seguintes forças-tarefa: gestão 

da tecnologia e da inovação, propriedade intelectual e patentes; eficiência energética; revitalização do Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica; articulação com a indústria; energias renováveis, desenvolvimento de projetos renováveis; 

P&D nas empresas federalizadas; e termoeletricidade. FuRNAS participa ainda do Comitê de Operação, Planejamento, 

Engenharia e Meio Ambiente (COPEM), encarregado de desenvolver ações estratégicas que assegurem uma atuação 

coordenada e harmônica das empresas controladas.

Relacionamento com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
FuRNAS participa de atividades técnicas para elaboração e análise dos documentos a serem produzidos, contribuindo 

para o planejamento do setor energético. Atua nos seguintes grupos de trabalho: mercado; expansão da geração; e 

expansão da transmissão e meio ambiente.

Relacionamento com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
FuRNAS participa na categoria “Geração”, de acordo com as normas que determinam que essa participação seja 

proporcional ao volume de energia comercializada nos 12 meses precedentes. Participa do Conselho de Administração 

e da Convenção Arbitral.
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Relacionamento com o Operador Nacional do Sistema (ONS)
FuRNAS possui representação na Assembléia Geral, e é um dos membros titulares do Conselho de Administração do 

ONS na categoria “Transporte”. Em 2006 participou de estudos que tiveram como objetivos a definição da filosofia de 

operação do ONS e o aumento da confiabilidade operacional do sistema elétrico. Participou também do planejamento 

da operação elétrica para o ano de 2007.

Relacionamento com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
À ANEEL cabe importante papel em todos os aspectos legais das concessões de geração e transmissão, desde a 

autorização de obras, pedidos de aprovação e revisão de receitas, comunicados de energização e conclusão de 

empreendimentos até a homologação de contratos de venda de energia. Essa ampla gama de atribuições exige 

um relacionamento de respeito e atenção para as constantes interações necessárias ao bom andamento dos 

empreendimentos e negócios.

Clientes

FuRNAS é uma empresa que conta com um número reduzido de clientes diretos, tendo em vista o âmbito de sua 

atuação, a geração e transmissão de energia. Seus clientes são principalmente as grandes distribuidoras ou clientes 

com alto consumo de energia que compram diretamente e empresas que utilizam sua rede de transmissão. Além 

disso, possui contratos de compartilhamento e de uso da infra-estrutura e de prestação de serviços diversos, que vão 

desde a operação e manutenção ao compartilhamento de faixas de passagem.

FuRNAS atua no exterior, prestando serviços de fiscalização da construção do projeto hidrelétrico San Francisco, no 

Equador, e treinamento gerencial e outros temas, como segurança do trabalho, em Moçambique.

O relacionamento com os clientes é direto e exige muita proximidade e interação constante, dadas essas características 

que tornam a empresa co-responsável pelo fornecimento de energia ao consumidor final.

Relacionamento com as populações afetadas pelos 
empreendimentos

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 empresa tinha ainda que equacionar questões relativas àqueles já em operação que apresentam pendências. 

Desde 2003, FuRNAS vem desenvolvendo, por meio de um Grupo de Trabalho Permanente, a relação da Companhia 

com o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). O Grupo de Trabalho pautou suas ações em um processo 

participativo, visando identificar, nas populações vinculadas ao MAB, aquelas que foram de fato afetadas pelos 

empreendimentos do APM Manso (MT) e uHE Serra da Mesa (GO).

Em 2006, foi realizada na APM Manso a segunda Auditoria Social. Das 1.006 famílias apresentadas pelas lideranças do 

MAB, 798 foram entrevistadas, deixando de comparecer 208 reivindicantes. A partir das entrevistas, 480 famílias foram 

reconhecidas pela Auditoria como afetadas. O estudo de reparação, baseado na vontade dessas famílias, apontou para 

a construção de um novo assentamento para a maioria delas e de projetos específicos de reparação para algumas 

categorias identificadas. A Empresa incluiu 89 famílias atualmente assentadas, mas que manifestaram o desejo de sair 

para o novo Projeto de Assentamento em função da baixa fertilidade do solo. 

Foi protocolado na Justiça Federal de Mato Grosso um Termo de Acordo que sintetizou todos os termos da negociação 

com o MAB. Em decorrência dos compromissos assumidos no Termo de Acordo, FuRNAS já adquiriu parte das terras 

necessárias ao Projeto de Assentamento previsto para as famílias afetadas.

O mesmo processo de auditoria foi realizado em Serra da Mesa também em 2006. As lideranças regionais do 

MAB indicaram 1.117 famílias reivindicantes, das quais 676 compareceram para as entrevistas com a Auditoria 

Social. O resultado da Auditoria deverá ser entregue no primeiro trimestre de 2007.

Pescadoras – Cachoeira de Teotônio – Porto Velho (RO)
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Compromisso Social

Público Interno 

Perfil dos Trabalhadores de FURNAS 
Furnas possuía, em dezembro de 2006, 6.448 trabalhadores, sendo 4.525 efetivos e 1.923 contratados. 

No ano de 2006 ocorreram 212 demissões, 109 a mais que em 2005, e 156 admissões, 290 a menos que no ano de 

2005. Foi realizada pesquisa de desligamento com 39 dos 42 profissionais concursados que deixaram FuRNAS, visando 

conhecer motivos ou circunstâncias que os levaram a solicitar seu afastamento da Empresa. Os resultados da pesquisa 

demonstraram a necessidade de providências no sentido de oferecer melhores benefícios ou condições de trabalho 

que garantam a permanência de recém-admitidos em FuRNAS.

{GRI- LA1}

Feminino Masculino Total
Número de empregados efetivos ao final do período 600 3.925 4.525
Número de admissões durante o período 20 136 156
Número de empregados terceirizados 621 1.302 1.923
Número de estagiários 255 264 519
Número de empregados acima de 45 anos 359 2.152 2.511

Escolaridade Feminino Masculino Total
4ª série incompleta 1 3 4
4ª série completa 1 148 149
5ª a 8ª série incompleta 2 41 43
5ª a 8ª série completa 11 158 169
Ensino médio incompleto 2 16 18

Ensino médio completo 139 1.665 1.804

Ensino superior Incompleto 18 143 161

Ensino superior completo/Pós-graduação 426 1.751 2.177
Total 600 3.925 4.525
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FuRNAS vem reduzindo, ano a ano, o número de contratados, substituindo-os por funcionários aprovados 

em concursos públicos. Essa substituição vem sendo feita com cuidado e critério, de modo a assegurar o tempo 

necessário para treinamento e capacitação dos novos empregados, garantindo a manutenção dos níveis de segurança 

e qualidade dos serviços prestados.

No ano de 2005, FuRNAS contava com 2.010 trabalhadores contratados (terceiros). Em 2006, esse número diminuiu 

para 1.923 pessoas.

Em FuRNAS não existe trabalho infantil e nenhuma forma de trabalho análoga ao trabalho escravo em nenhum de 

seus empreendimentos. FuRNAS atua com firmeza junto a seus fornecedores no sentido de coibir essas práticas. 

{GRI- HR6 e HR7, GC Princípios 2, 4 e 5}

Distribuição dos Empregados por Faixa Etária
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Comitês FuRNAS
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Diversidade 
{Princípios 6}

Entrevista com Sônia Maria dos Santos
Engenheira eletricista, que trabalha em FuRNAS desde 1978, Sônia participa do Grupo de Gênero, no Projeto 

Construindo um Olhar Coletivo sobre a Mulher. 

  O que, na sua opinião, representou o projeto Grupo de Gênero em FURNAS?

Eu entendo que esse projeto é de extrema importância. FuRNAS foi pioneira no tratamento da questão de gênero 

no setor elétrico. Embora a caminhada seja lenta, temos tido sucesso. Tem sido uma experiência bem positiva e 

obtivemos ganhos em vários sentidos. Todas as metas que foram colocadas no plano de ação foram cumpridas, 

algumas brilhantemente, outras talvez com algumas falhas, mas conseguimos concluí-las.

  Entre essas metas, qual foi a mais difícil de conquistar?

Eu acho que a meta mais difícil de se conquistar era a de que a empresa começasse a ter um entendimento melhor do 

que é o gênero. E hoje as pessoas me param, perguntam sobre o assunto, têm vontade de participar do Grupo, e eu 

acho que as pessoas conseguiram ter um entendimento melhor. Eu reconheço que, quando a gente faz algum evento, 

o público ainda é pequeno, mas já começa a aumentar, aumenta sempre o número de pessoas interessadas. Está 

sendo uma conquista, porque mesmo as mulheres dentro da empresa não tinham essa atenção especial à questão de 

gênero, às possibilidades novas que se abrem quando se tem um respeito maior, quando se tem esse entendimento 

de que a gente pode e deve viver o gênero sem entender a diferença como uma disputa, uma separação, e sim como 

uma união. Eu acho que, na empresa, mesmo que muito lentamente, as pessoas começam a perceber isso.

uma coisa que chama a atenção em FuRNAS é o envolvimento com a comunidade. Não é só uma mudança interna, o 

Grupo de Gênero procura ter uma influência externa também. 

Eu acho que, nesse caso, a missão maior é a conscientização das mulheres dessas comunidades sobre seus direitos, 

porque os deveres elas já conhecem. É preciso orientá-las em relação a direitos civis, a questões de saúde, porque 

elas são muito carentes de informação. E também em relação à questão da geração de renda, que é um dos focos 

trabalhados nas ações sociais de FuRNAS e que está atrelada às Metas do Milênio.

  Você chegou a participar de alguma reunião nas comunidades? Como foi o envolvimento das pessoas de 

FURNAS?

Quando é para fora, o envolvimento não é muito grande. As áreas têm um mobilizador voluntário. Essa pessoa 

participa, mas ainda são poucas as pessoas que trabalham em FuRNAS que comparecem aos eventos. É uma pena, 

porque, quando vão, se interessam, saem satisfeitas e, de 10 pessoas, duas ficam participando mesmo depois da 

atividade específica. Nesses casos, a gente pede que elas sejam multiplicadoras daquela informação. Já na comunidade 

a presença é expressiva. Eu não sei de que forma a população é convidada, mas a presença é muito grande. A grande 

maioria do público é feminino. O problema é que a expectativa é sempre no sentido de esperar o que a empresa vai 

oferecer: um auxílio financeiro, uma cesta básica. Aí quando a gente dá a informação, algumas pessoas se sentem 

gratificadas, outras se sentem decepcionadas, porque não foram ali para isso.

  Quais os principais desafios enfrentados pelo Grupo de Gênero?

Nas comunidades, o desafio desse projeto é conseguir ter continuidade. A gente cria uma expectativa, e é um processo 

lento de mudança do entendimento, então seria bom voltar nessas comunidades, dar um retorno, desenvolver as 

questões levantadas nos encontros anteriores. No âmbito interno, nós temos que buscar maior participação, ainda que 

isso exija tornar algumas atividades obrigatórias. Eu acho que a dificuldade do Grupo de Gênero e de outros trabalhos 

é de não termos uma parceria mais sólida com as gerências.

  Do ponto de vista pessoal, o que representou pra você essa experiência? Como foi a sua história em FURNAS, 

que dificuldades você enfrentou?

Para mim, essa é uma experiência marcante porque, quando eu entrei em FuRNAS, na área de operações, entrei 

para um setor que só tinha homens e eu era a primeira mulher, e negra. Então foi complicado. As pessoas tinham 

dificuldade de lidar, alguns aparentemente não tinham respeito. Mas eu entrei em igualdade de condições. Todo 

mundo fez prova. Eu fiz a mesma prova e passei, então eu não podia ser discriminada. Eu fui trabalhar na operação do 

sistema, que não era a minha primeira opção, mas acabei ficando nessa área por 26 anos, uma vida. Eu, embora seja 

tranqüila, sou muito séria quando tenho que ser. Então, talvez eu tenha sido até meio antipática no início. E eu tinha 

a vantagem de falar bem inglês, tinha um português muito bom, então os relatórios eu que fazia, se alguém ligasse 

de fora, eu que atendia. Eu estava preparada, então as pessoas não “tiravam onda” comigo porque não podiam. Eles 

podiam saber mais tecnicamente, porque estavam aqui há mais tempo, mas sabiam que, se não me segurassem, 

eu chegaria lá. E tentaram me segurar. A minha ascensão não foi como a de outras pessoas. Eu sofri, mas sem saber. 

Não sei se essa exclusão foi porque eu era mulher, ou porque eu era negra. Capacidade eu teria. Mas as pessoas não 

falavam de salário, faixa, então eu não sabia na época, fui perceber isso depois. A minha felicidade é que eu dei conta 

de reverter aquela desconfiança inicial, o comportamento de alguns e consegui conviver pelo menos razoavelmente 

bem com todos. Depois vieram outras mulheres. Eles brincavam, falando que estavam colocando outras para eu não 

ficar sozinha. Os outros homens que entravam já viam que eu tinha uma relação boa, então respeitavam. A dificuldade 

foi maior no início.
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Um olhar coletivo sobre a mulher

O projeto “Construindo um Olhar Coletivo sobre a Mulher numa Perspectiva de Gênero”, elaborado 

e iniciado em 2005, teve desdobramentos no ano de 2006. A Empresa lançou as “Diretrizes para as 

Mulheres sob a Perspectiva da Eqüidade de Gênero”, elaboradas a partir dos resultados do diagnóstico 

sobre a situação da mulher nas áreas regionais, no Escritório Central e nas comunidades do entorno. 

O documento entregue à Ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência 

da República, possui cinco diretrizes que se encontram agora em fase de incorporação à Política de 

Cidadania Empresarial e de Responsabilidade Social de FuRNAS:

1. Promoção do bem e do direito de todas e todos sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade e 

qualquer outra forma de discriminação;

2. Criação de mecanismos que assegurem a eqüidade de gênero, incorporação e valorização da 

mulher em todas as etapas de implantação de empreendimentos de FuRNAS, bem como em todos 

os postos de trabalho;

3. Implantação de projetos e iniciativas que confirmem o compromisso da Empresa com sua força de 

trabalho, com foco prioritário na força de trabalho feminina, por meio de iniciativas pró-eqüidade de 

gênero, de correção, de combate e de redução das desigualdades.

4. Ampliação das práticas de relacionamento de FuRNAS, junto às suas partes interessadas, incorporando 

a nova concepção de igualdade entre os sexos e valorização da mulher;

5. Ampliação e permanência do Grupo Gênero, com representantes de todas as diretorias, como meio 

de acompanhar e garantir a aplicação destas diretrizes.

Após a adesão ao programa Pró-Eqüidade de Gênero do Governo Federal e a elaboração do seu Plano 

de Ação, FuRNAS conquistou o Selo Pró-Eqüidade em dezembro de 2006.
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Esforços constantes têm sido feitos no sentido de eliminar a discriminação no ambiente de trabalho em FuRNAS e 

estimular a diversidade e o convívio, garantindo oportunidades iguais a todos. {GC- Princípio 6}

No ano de 2006, o foco foi a diversidade de gênero, através do projeto Construindo um Olhar Coletivo sobre a Mulher 

numa Perspectiva de Gênero. Esse trabalho foi desenvolvido não apenas internamente, mas levado também às 

comunidades do entorno das instalações da Empresa, através de reuniões e outros encontros de diálogo, visando a 

uma transformação social mais ampla.

Com o objetivo de incluir pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho, FuRNAS é parceira do Instituto 

Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (IBDD), desde 2002. O sucesso da parceria é demons-

trado pelo crescente número de pessoas beneficiadas: 206 ao final de 2006, 91 a mais em relação ao ano de 2005.

A Empresa também possui convênio com o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Os portadores de 

deficiência auditiva recebem treinamento remunerado na Empresa, além de terem oportunidade de iniciação 

profissional. Em 2006, foram 18 beneficiados. Aos funcionários, é oferecida a oportunidade de formação em Libras, 

linguagem de comunicação com os portadores de deficiência auditiva.

Distribuição dos Empregados de FURNAS por gênero e faixa salarial 
{GRI-LA14}

Faixa salarial Mulheres
% participação 

feminina Homens
% participação 

masculina Total
de 03 a 04 SM 15 10,20 132 89,80 147
de 05 a 09 SM 230 11,71 1735 88,29 1965
de 10 a 14 SM 174 13,76 1090 86,24 1264
de 15 a 19 SM 75 18,03 341 81,97 416
de 20 a 24 SM 47 20,35 184 79,65 231
de 25 SM ou mais 59 11,75 443 88,25 502
Total 600 15,21 3925 84,79 4525

Em 2006, 11,1% dos cargos de chefia eram ocupados por mulheres, um aumento de 0,53% em relação ao ano anterior. 

Dos 24 empregados promovidos a cargo de gerência até o final de 2006, 16,67% eram do sexo feminino.

{GRI-LA13}

Feminino Masculino Total
Gerentes 40 319 359
Diretores 0 6 6

2005 2006
admissões % participação admissões % participação

Feminino 71 15,92 20 12,82
Masculino 375 84,08 136 87,18
Total 446 100 156 100

Entre os empregados terceirizados, a participação das mulheres é de 32,29%.

Em relação ao número de estagiários, percebe-se a tendência de aumento na participação feminina.

Feminino % Masculino % Total

2004 144 39,02 225 60,98 369

2005 199 45,75 263 54,25 435

2006 255 49,13 264 50,87 519

FuRNAS realizou um recadastramento de todos os seus funcionários com o objetivo de atualizar seus dados e 

incorporar novas informações que proporcionam uma visão mais abrangente da diversidade de sua força de  trabalho. 

Foram levantadas informações quanto a etnia (autodeclaração), deficiências, escolaridade e outras. 

O resultado foi extremamente positivo, já que apenas 72 pessoas não se apresentaram para o recadastramento, 22 delas 

por estarem cedidas (em licença sem vencimento), ou porque desligaram-se da empresa no período da pesquisa.

Graças a esse esforço, FuRNAS pôde, pela primeira vez, apresentar seus números referentes à presença de negros na 

Empresa, uma lacuna nos balanços sociais passados. Entre os empregados de FuRNAS, 214 declararam-se negros, 

sendo que cinco deles desempenham funções gerenciais.

Distribuição dos Empregados por Gênero e Cargo
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No quadro geral das admissões ocorridas de acordo com resultados de concursos públicos, houve decréscimo da 

participação feminina.
Centro Tecnológico de Engenharia Civil (GO)
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Cargos, Carreiras e Remuneração  
O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), implantado em 2005, proporciona a FuRNAS melhores condições 

para a gestão dos recursos humanos, e permite ao empregado uma melhor administração de sua carreira. No final de 

2006, teve início a primeira revisão do PCCR, com a participação de representantes de todas as Diretorias. Através da 

análise do que foi observado nesses pouco mais de 12 meses de vigência do Plano, estão sendo elaboradas propostas 

de melhorias.

A relação entre a maior e a menor remuneração é de 17,1, e o menor salário da Empresa corresponde a 3,2 vezes o 

salário mínimo vigente.

No início de 2006, encerrou-se o 1º ciclo da avaliação de desempenho, uma das práticas que compõem o PCCR. Essa 

fase compreendeu as atividades de feedback e divulgação dos resultados aos empregados.

Pesquisa de Clima Organizacional
Ainda como repercussão da pesquisa de clima aplicada em dezembro de 2004, a Superintendência de Recursos 

Humanos continuou acompanhando e apoiando a elaboração dos planos de ação dos diversos órgãos da Empresa, 

baseados nas sugestões resultantes da análise da respectiva pesquisa.

Tratando-se de um processo sistemático, a fim de que haja um resultado mais expressivo, tecnicamente é recomendado 

um intervalo de tempo razoável  entre uma  pesquisa e outra. Dessa forma, deverá acontecer, em 2007, a 2ª pesquisa 

de clima organizacional corporativa.

Benefícios e Seguridade
Os empregados de FuRNAS contam com os benefícios da Fundação Real Grandeza (FRG), que, em 2006, completou 

35 anos.  A Fundação que é um fundo de previdência complementar dos empregados de FuRNAS, Eletronuclear 

e da própria FRG, tem 5.546 participantes e 6.695 assistidos. Ela se situa entre as maiores entidades de previdência 

complementar do Brasil com um patrimônio líquido de R$ 5,9 bilhões. São administrados os planos CD (Contribuição 

Definida) e BD (Benefício Definido). A Real Grandeza também opera o Plano de Assistência Médica Suplementar 

(PLAMES) e o Plano Odontológico.

Número de Participantes por Patrocinadora e por Plano

Patrocinadoras Plano BD Plano CD Total

FuRNAS 2.823 1.616 4.439

ELETRONuCLEAR 800 0 800

FRG 0 163 163

Autopatrocinados FuRNAS 11 22 33

Autopatrocinados ELETRONuCLEAR 11 0 11

Autopatrocinados FRG 0 23 23

Benefício Prop. Diferido FuRNAS 63 2 65

Benefício Prop. Diferido ELETRONuCLEAR 5 0 5

Benefício Prop. Diferido FRG 0 7 7

Total FURNAS 2.897 1.640 4.537

Total ELETRONUCLEAR 816 0 816

Total FRG 0 193 193

Número de Assistidos 

Tipo de Benefício – Plano BD
Patrocinadora

TotalFURNAS ELETRONUCLEAR

Invalidez 212 24 236

Idade 94 8 102

Tempo de Serviço / Contribuição 4.679 243 4.922

Especial / Ex-Combatente 441 1 442

Invalidez Acidentária 11 2 13

Sub-total 5437 278 5.715

Pensão por Morte (Representantes) 947 21 968

Tipo de Benefício – Plano CD

Patrocinadora

FURNAS Fund. Real Grand.

Aposentadoria Normal 0 1 1

Aposentadoria Antecipada 0 3 3

Aposentadoria por Invalidez 1 0 1

Benefício Proporcional Diferido 0 0 0

Pensão por Morte 6 1 7

Sub-total 7 5 12

Total 6695

Distribuição de Participantes

8%
Pensionistas

47%
Aposentados

30%
Ativos Plano BD

15%
Ativos Plano CD
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Ao final de 2006, em razão da extinção dos recursos do Fundo de Atendimento à Saúde (FAS) e da impossibilidade 

da Fundação Real Grandeza de prestar serviços de natureza assistencial, o Conselho Deliberativo da FRG tomou algumas 

decisões:

• criar, com recursos do FESP (Fundo Especial do PLAMES), o Programa de Medicamentos de uso Continuado (PMuC), 

pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação.

• transferir o Atendimento Médico Hospitalar (AMH) para o rol de benefícios do PLAMES.

• retirar, a partir de 01/01/2007, o subsídio ao plano contratado junto à Odontoprev.

• descontinuar os benefícios de Atendimento Fora do Domicílio e de Complementação Alimentar, considerados 

eminentemente assistenciais.

FuRNAS oferece a seus empregados o Seguro de Vida em Grupo e o Seguro de Acidentes Pessoais.

O Seguro de Vida destina-se a garantir o pagamento de indenização aos segurados titulares ativos e vinculados, em 

caso de morte natural e acidental, invalidez permanente total por acidente, invalidez permanente parcial por acidente, 

invalidez total por doença, 50% da morte natural e acidental do cônjuge, 50% da invalidez permanente total por 

acidente e reembolso de despesas com funeral dos filhos dependentes. Aos aposentados são assegurados os mesmos 

direitos, exceto a indenização por invalidez total por doença.

O Seguro de Acidentes Pessoais é outro benefício concedido por FuRNAS aos seus empregados, aposentados e 

vinculados, sendo administrado pela Caixa de Assistência dos Empregados de FuRNAS e Eletronuclear (CAEFE), através 

de convênios. Destina-se a garantir o pagamento de indenização aos beneficiários do segurado, exclusivamente em 

caso de morte acidental. 

Cuidador Social: um benefício que nasceu no Voluntariado

O projeto Cuidador Social consiste em um curso ministrado por equipe multidisciplinar para formar 

cuidadores capazes de assistir pessoas em situação de fragilidade e risco.

Já foram formadas 28 turmas de Cuidadores Sociais. Atualmente, mais três turmas, com cerca de 45 

participantes cada uma, estão sendo formadas. Desde sua criação, já foram formados, aproximadamente, 

1.200 cuidadores, sendo que a maioria encontra-se integrada ao mercado de trabalho.

O sucesso do curso determinou sua extensão à Fundação Real Grandeza, entidade de previdência 

complementar dos empregados de FuRNAS, e também a outras instituições como a Prefeitura da 

Cidade de Petrópolis e a Empresa Brasil Veículos, que contrataram o Comitê para realização de projetos 

nos mesmos moldes do de FuRNAS. 

O reconhecimento da importância de se oferecer um cuidado qualificado às pessoas em situação de 

fragilidade e risco possibilitou a inclusão do benefício Cuidador de Doente na cobertura do PLAMES. 

Assim, as despesas incorridas com esses profissionais passaram a ser reembolsadas por FuRNAS, 

observando as normas específicas do PLAMES. 

Ações do Serviço Social no trabalho de Cuidadores:

Atividades/Ano 2003 2004 2005 2006
Atendimento Social à Comunidade 525 936       

(+78%)
1839         

 (+96%)
2.517

Atendimento Social a FuRNAS * 600 624         
(+4%)

2758        
(+341%)

1.113

Curso de Cuidador (Comitê/ FRG) 3 3 3 ** 4 **
Cuidadores formados 150 150 150 200

* Este número representa o crescimento da demanda, em razão da elevação da faixa etária dos usuários do Benefício de Saúde de 
FuRNAS, e só foi possível pelo aumento do número de estagiários.  
** A Superintendência de Recursos Humanos, sob coordenação do Departamento de Saúde, e o Comitê FuRNAS promoveram 
curso para formação de 50 Cuidadores Sociais.

Através desse programa, desde seu início, em 1994, totalizamos um cadastro de 1.200 cuidadores. Esse 

cadastro atende, inclusive, a outras empresas interessadas: PETROBRAS, ELETROBRÁS, ELETRONuCLEAR, 

CORREIOS, NuCLEP, CABERJ, IRB e BNDES.  

Projeto: Cuidador Social – Formatura (RJ)
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Saúde e Segurança 
As diretrizes de FuRNAS para a Segurança e Higiene Industrial fazem parte da Política de Segurança no Trabalho e 

Saúde Ocupacional e estão disponibilizadas nos manuais da Empresa. Em 2006, teve início o processo de revisão e 

modernização do Manual de Segurança e Higiene Industrial.

O Departamento de Segurança e Higiene Industrial, órgão subordinado à Superintendência de Recursos Humanos, 

desenvolve atividades de Engenharia de Segurança e Higiene Industrial, abrangendo, especialmente, controle e 

fiscalização, prevenção e combate a incêndio, controle de riscos, bem como estabelecimento de critérios e padrões 

técnicos, prestando assessoramento em Segurança do Trabalho e Higiene Industrial nas Áreas.

São atribuições do Departamento, ainda, a administração do Seguro Patrimonial e a organização, supervisão e 

implantação de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs).

Em 2005, foi criado o Comitê de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional e a Política de Segurança no Trabalho e 

Saúde Ocupacional, com o objetivo de promover na Empresa, de forma permanente e sistemática, a divulgação e o 

acompanhamento de ações em segurança no trabalho e saúde ocupacional.

Todas as unidades de FuRNAS dispõem de ativas CIPAs, formadas por representantes eleitos por todos os empregados 

{GRI-LA6}. Em 2006, foi realizado em Foz do Iguaçu-PR o 3º Encontro Nacional das CIPAs e unidades de Segurança 

(uSEGs) de FuRNAS.

Entre as atividades desenvolvidas pela CIPA do Escritório Central em 2006, destacam-se:

• o atendimento à recomendação sobre coleta seletiva de lixo no escritório central; 

• a participação junto com as CIPAs da Eletrobrás, Super-Via, Souza Cruz e Teduc, no projeto CIPA nas Escolas, que vem 

sendo desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (Secretaria Municipal de Educação e Secretaria 

Municipal de Defesa Civil), em observância à legislação municipal; 

• a realização da XXVI SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho do Escritório Central; e

• a parceria junto às CIPAs da Eletrobrás, Eletronuclear, Infraero, Souza Cruz, Petrobras/EDISE, BR Distribuidora/TEDuC, 

Super Via, para o desenvolvimento das CIPAs nas empresas.

Os empregados submetidos a risco recebem treinamento em Primeiros Socorros – Treinamento em Suporte Básico de 

Vida (SBV). Em 2006, a equipe cobriu 17 áreas da Empresa, abrangendo quatro novas áreas em relação a 2005. 

Ano Nº treinamentos Nº participantes Variação
2003 21 428 -
2004 30 565 32%
2005 57 1034 83%
2006 51 978* - 5,42%

* Redução do número de treinandos, em razão do início do treinamento corporativo em SBV para atendimento à NR nº 10.

Em 2006, foram ministrados 455 treinamentos com 9.513 participantes sobre assuntos relacionados à Segurança no 

Trabalho e Higiene Industrial.

Como resultado dos esforços em treinamento, o número de acidentes de trabalho em 2006 foi reduzido para 87.

{GRI- LA7}

Indicador 2006 2005 2004 2003
Percentual de acidentes com afastamento temporário 28,7% 33,7% 36,5% 30,6%
Percentual de acidentes com afastamento permanente 0 0 0 0
Percentual de acidentes que resultaram em morte 1,15%* 2,25% 0 0
Taxa de freqüência de acidentes de trabalho 2,77 3,66 2,53 3,43
Taxa de gravidade dos acidentes de trabalho 12 1.441** 47 193

* A referida morte ocorreu em trajeto do trabalho para a residência.
** A taxa informada no Balanço Social de 2005 foi 1.420. A alteração ocorreu porque as informações definitivas não estavam disponíveis, por ocasião 
do fechamento do Balanço daquele ano.

Em 2006, foi iniciado um projeto de implantação de um sistema de telemedicina para realização de eletrocardiogramas 

nos exames periódicos, o Tele-cardio. Foram realizados 1.754 eletrocardiogramas, via satélite, nas unidades do Pólo Rio, 

como projeto-piloto a ser estendido às demais áreas de FuRNAS.

FuRNAS mantém permanentemente o Programa de Readaptação e Reabilitação Profissional, que consiste em um 

conjunto de medidas médicas, psicológicas, sociais e educacionais que visam à recuperação da capacidade laborativa 

do empregado que apresente problemas de ordem física, mental ou social, decorrentes de acidentes de trabalho ou 

de doenças profissionais, e outros que impeçam, no todo ou em parte, a execução de suas funções. O programa foi 

implantado em 2006, e realizou 10 intervenções.

A Campanha de Vacinação contra Gripe, que desde 2004 contempla todos os colaboradores de FuRNAS, vem 

alcançando melhores resultados a cada ano, ampliando o número de pessoas vacinadas.

Manutenção em linha viva
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O Plano de Saúde de FuRNAS fechou 2006 com 15.921 usuários ativos. Em 2006, o Custo Médio por usuário do Plano 

de Saúde ficou 14% acima do de 2005, como conseqüência, entre outras causas, do impacto do reajuste do valor do 

Coeficiente de Honorários (CH) para procedimentos médicos, do Coeficiente de Honorários Odontológicos (CHO) e 

também da introdução de novas práticas de diagnóstico e tratamento, que trazem um custo mais elevado, inerente 

às novas tecnologias. 

A promoção da saúde dos empregados é o objetivo de diversos programas, campanhas e atividades em FuRNAS. 

{GRI- LA8}

um destaque é o programa Prevenir é o Caminho, cujas atividades incluem:

• Programa Reviver – O Programa de Prevenção e Tratamento da Dependência Química (PPTDQ) iniciou-se em 1980, 

sendo reconhecido pela Diretoria Executiva em 1996 e constando no Manual de Saúde a partir desse mesmo ano. 

Tem como objetivos a prevenção e o tratamento da dependência química (álcool e outras drogas) para empregados 

ativos (efetivos e contratados), aposentados e seus dependentes, incluindo a atenção familiar e orientação gerencial. 

Esse trabalho é desenvolvido por equipe multidisciplinar, orientando usuários e familiares sobre os aspectos de 

saúde, sociais, familiares, laborais e previdenciários. O total de atendimentos realizados em 2006 foi de 54 pessoas, 

entre empregados e dependentes.

• Encontro Interativo de Empresa – Reúne profissionais de várias empresas para debater questões ligadas à dependência 

química. Em maio de 2006, FuRNAS apoiou a realização do 3º Encontro Interativo entre Empresas, realizado na BR 

Distribuidora (RJ), confeccionando material gráfico e participando da Comissão Organizadora do Evento. O tema 

versou sobre a prevenção e tratamento do uso abusivo de álcool, tabaco e drogas no meio empresarial e sua 

abordagem pela sociedade, na família e no meio científico. 

• Estação Saúde – Através do cinema, profissionais de saúde e serviço social, de FuRNAS e convidados, trazem debates 

de saúde, atitudes preventivas, questões sociais e comportamentos determinantes ou resultantes das doenças, de 

inserção social do idoso e de pessoas portadoras de alguma limitação, definitiva ou não. Em 2006, foram realizadas 

quatro sessões, com cerca de 420 participantes. Os temas apresentados foram: Desvios da Alimentação e Intolerância 

ao Glúten (150 participantes); Relacionamento, Sexo e Sexualidade (104); Sonhos (95); e AIDS (65).

Entre as campanhas educativas realizadas, destacam-se:

• apresentação de peças teatrais focando as questões de estresse, hábito do fumo e dependência química; 

• DSA.G na Linha – Visa levar às áreas da Empresa os Programas de Prevenção Primária e Secundária, para prevenir 

doenças detectadas pelos exames periódicos, considerando os indicadores de saúde. Os funcionários tiveram 

oportunidade de participar das palestras e sanar dúvidas. Em 2006, foram realizadas palestras de Cardiologia, 

Endocrinologia, Enfermagem, Nutrição e Psicologia.  

• Trabalho Preventivo de Ergonomia – Palestras em Campos e Jacarepaguá para informar a importância de fatores 

como postura corporal, atitude preventiva de lesões e doenças correlatas, que comprometem o desempenho e a 

saúde.

• realização de palestras sobre AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, na Subestação do Grajaú e na usina de 

Santa Cruz, e exibição de filme no Escritório Central e na Subestação de Adrianópolis.

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 
{GRI: LA10}

Cerca de 69% da força de trabalho em FuRNAS foi contemplada com ações de desenvolvimento profissional ao final 

de 2006, superando a meta estabelecida de 55%.

Em janeiro de 2006, iniciaram-se os estudos sobre um novo Plano de Desenvolvimento Corporativo (PDC) com base 

nas trajetórias do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração (PCCR).  

FuRNAS oferece aos empregados capacitação e treinamento em informática, idiomas e português, através do 

Programa Crescer.

Novos ambientes foram criados para adaptar o Prisma – Ambientes de Auto-instrução e Aprendizagem de FuRNAS  – às 

novas necessidades de treinamento. Foram implementados também projetos de expansão nas áreas regionais. Alguns 

programas são veiculados pela TV Prisma, televisão por assinatura com canais institucionais, que oferece vários cursos e 

conta atualmente com 35 pontos instalados em diversas áreas da Empresa. Em 2006, foram emitidos 1.359 certificados. 

Número de Pessoas Vacinadas

Plano de Saúde
Custo por usuário Ativo

2.786
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R$ 203,00
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Em cumprimento à legislação vigente, é dada assistência direta nos 24 ambulatórios, consultórios e postos médicos 

de FuRNAS. O número de exames especiais realizados em 2006 para empregados de FuRNAS foi inferior ao de 2005, 

tendo em vista os exames para a Certificação de Operadores ocorridos em 2005.

Total de Atendimentos

Modalidade de Atendimento 2005 2006
Exames Admissionais  Empregados e Estagiários 833 725

Exames Periódicos 

FuRNAS 3.510 3.682

Especial 417 194

Demissionais 64 110

Atendimentos Vinculados a 
Acidentes do Trabalho 

FuRNAS
Típico 59 59
Trajeto 22 34

Consultas Médicas 51.348 48.415

Atividade de Enfermagem 182.291 169.870

Vacinação 5.391 4.824

Odontologia 460 702

Laboratório 33.581 40.369

Serviço Social 6.990 3.201

Psicologia 742 745

Nutrição 400 809
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O projeto PRISMA – universidade Corporativa de FuRNAS recebeu reconhecimento internacional e foi convidado para 

ser apresentado em evento na Associação Espanhola da Indústria Elétrica (uNESA).

Quatro turmas se graduaram no Programa de Gestão Empresarial (PGE), totalizando 120 alunos. O objetivo do programa 

é a capacitação dos gestores a partir da instrumentação de modernas técnicas de gestão.

O programa Leitura e Releitura teve continuidade em 2006 com a realização de nove palestras. A proposta é incentivar 

a busca do novo a partir das concepções mais modernas do mundo. As palestras foram transmitidas via intranet para 

as áreas regionais, de forma a atender o maior número possível de empregados. 

A Empresa possui convênio com o Serviço Social da Indústria (SESI) para a realização de aulas após o expediente no 

próprio local de trabalho. As aulas são voltadas para empregados, principalmente terceirizados, que não concluíram 

o ensino nos níveis fundamental e médio. Em 2006, foram beneficiados 14 alunos no nível fundamental e 19 no nível 

médio. 

FuRNAS possui convênios educacionais com 148 instituições, através dos quais oferece aos empregados e seus 

dependentes descontos nas mensalidades e matrículas.

Em 2006, 525 pessoas participaram do programa de Integração de Novos Empregados, com atividades que facilitam 

a integração e propiciam o conhecimento da Empresa.

Qualidade de vida

Atendimentos Sociais

Em 2006, foram realizados 758 atendimentos sociais nos quais as assistentes sociais da Empresa ofereceram aos 

empregados esclarecimento, orientação, encaminhamento ou acompanhamento em questões funcionais, sociais, 

financeiras e de saúde. 

A definição de projetos e atividades é, em grande parte, baseada nos diagnósticos identificados nos próprios 

atendimentos sociais.

O sucesso dessa estratégia de planejamento pode ser avaliado pela significativa redução de 64,8% em relação aos 

2.155 atendimentos realizados em 2005.

Preparação para a Aposentadoria {GRI-LA11}

Criado para assessorar os empregados no processo de desligamento da Empresa, os grupos de reflexão voltados para 

a elaboração de Projetos de Vida visam possibilitar a reflexão sobre o futuro, evitando situações de desconforto com 

a aproximação da aposentadoria.

A partir de 2006, os familiares foram incluídos nas atividades. Isso gerou um aumento do interesse na participação, que 

atingiu a marca de 693 empregados e familiares.

Número de Horas de Desenvolvimento Profissional

142.286
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320.741

279.753

110.401

20
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{GRI-LA10}   

Percentual do Faturamento Bruto Gasto em Desenvolvimento Profissional

Ano
Faturamento Bruto

(R$ Mil)
Custo com Treinamento 

(R$ Mil)
% do Faturamento Bruto Gasto 

com Treinamento 

2003 4.925.947  6.736 0,13

2004 4.914.736  8.945 0,18

2005 5.485.966 11.652 0,21

2006 5.653.071 11.336 0,20

Dia Internacional da Mulher (RJ)
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Melhorando o Ambiente de Trabalho

Com o objetivo de assegurar melhorias permanentes no ambiente de trabalho, são realizadas Reuniões de Reflexão, 

dinâmicas de grupo com empregados da mesma área, que exercem as mesmas funções ou participam do mesmo 

processo de trabalho. Nas diversas atividades realizadas com esse propósito, participaram 1.206 empregados. Gerentes 

e supervisores reconhecem a melhoria no relacionamento, comunicação e comprometimento dos participantes com 

as atividades profissionais.

Valorização dos Empregados

Buscando valorizar os empregados e criar um canal de aproximação entre eles e a Empresa, foram realizados diversos 

eventos em homenagem aos empregados de FuRNAS, totalizando 10.987 participações.

Os principais eventos foram:

• Dia Internacional da Mulher

• Confraternização de Fim de Ano

• Dia da Secretária

• Entrega de distintivos comemorativos ao tempo de serviço prestado a FuRNAS

Com a realização dessas atividades, a Empresa fortalece o sentimento de satisfação e orgulho dos empregados em 

relação à FuRNAS.

Promovendo uma vida saudável

A adoção de um estilo de vida mais saudável, a prática regular de atividades físicas e ao ar livre e o interesse pela 

melhoria da capacitação física para a função são estimulados pelo desenvolvimento de uma programação que 

contempla: aulas de ginástica e musculação, caminhadas e treinamento esportivo. Nessas atividades obteve-se um 

elevado número de participações: 6.756 empregados.

Além da melhoria das condições físicas, a integração entre os participantes, com a conseqüente melhoria do 

relacionamento profissional, foi reconhecida por eles como outro grande benefício das atividades. Além disso, segundo 

os professores de educação física envolvidos, em algumas áreas registrou-se uma considerável redução de peso.

Esse objetivo foi perseguido também por outro projeto desenvolvido, o Pesando FuRNAS. A proposta do 

projeto é levantar o peso médio de cada área de FuRNAS e despertar os empregados para práticas saudáveis de 

comportamento, compromisso com a mudança de hábitos, aumento da capacidade física e melhoria das condições 

individuais de saúde.

O programa foi implantado em 2006 em todas as áreas da Empresa e já conta com a adesão de 5.211 participantes, 

isto é, cerca de 80% do quadro funcional da empresa, que foram devidamente pesados e incorporados ao projeto.

Com os mesmos objetivos de favorecer a integração entre os empregados e estimular o interesse pela adoção de 

um estilo de vida saudável, são realizados campeonatos, torneios e competições internas, além de ser promovida 

a participação de empregados em competições externas. Em 2006, registramos 2.978 participações, favorecendo a 

integração entre os empregados dos mais diversos cargos e unidades da Empresa, além do estímulo ao aumento na 

capacitação física dos empregados.

Estimulando o Desenvolvimento Cultural

Além das atividades físicas, FuRNAS oferece aos empregados a oportunidade de participação em atividades culturais, 

através da formação de grupos de coral e teatro, e da realização de oficinas e aulas de dança de salão, canto, música 

e pintura. um total de 489 empregados participou das atividades, que promovem a integração, a auto-estima e a 

criatividade e ampliam as potencialidades pessoais e profissionais.

Com o propósito de reduzir o nível de estresse no ambiente de trabalho e de possibilitar o acesso à cultura, ao lazer 

e ao entretenimento, foram realizados shows, exposições e concursos culturais, com os grupos e artistas internos ou 

através da contratação de grupos e artistas profissionais para apresentação na Empresa nos horários de almoço ou 

após o expediente.

Nessas atividades, participaram 6.338 empregados.

Em 2006, aconteceu também o Solte a Sua Voz – 4º Festival de Música de FuRNAS, um festival de intérpretes que 

contou com 102 inscritos. As semifinais foram realizadas nos Pólos Regionais, que concentram as áreas de atuação da 

Empresa. Nessas semifinais participaram aproximadamente 950 pessoas, entre empregados e seus familiares. 

Para a final do festival, realizada no Rio de Janeiro, em outubro de 2006, foram convidados todos os intérpretes das áreas 

regionais, acompanhados de um familiar, além dos participantes do Rio de Janeiro, com cinco pessoas convidadas de 

cada um deles.  

O sentimento de reconhecimento e de valorização do empregado por parte da Empresa, dos amigos e dos familiares, 

bem como a integração entre os empregados das diversas áreas, foram importantes resultados do festival.

Diálogo e Participação
Houve continuidade no acompanhamento dos resultados da Pesquisa de Clima Organizacional, realizada em dezembro 

de 2004. Está prevista para 2007 a 2ª Pesquisa de Clima Organizacional Corporativa.

Iniciou-se em abril e continua em andamento uma campanha inédita de fortalecimento da imagem corporativa junto 

aos empregados. Durante a campanha, são feitas visitas a todas as áreas da Empresa, com a realização de reuniões 

participativas com os funcionários. Além do Presidente, o Diretor de Operação do Sistema e Comercialização de 

Energia também tem participado das visitas, atuando como coordenador dos eventos e respondendo às questões 

próprias da Operação. Os empregados são estimulados a questionar qualquer assunto, possibilitando que dúvidas 

sejam esclarecidas e também contribuindo para que o corpo funcional se sinta mais valorizado e confiante.

FuRNAS tem como prática a plena liberdade de associação, por meio da qual seus empregados podem optar pela 

entidade sindical, de acordo com sua base sindical ou sua profissão. Cerca de 2.607 empregados são sindicalizados, e 

as decisões de processos de negociação são estendidas a 100% da força de trabalho. {GRI- LA4, GC-Princípio 3}

Atualmente, FuRNAS negocia diretamente com 14 entidades sindicais, organizadas em duas representações 

(Intersindical Furnas e união Intersindical Furnas). A divisão em duas intersindicais se dá pelo fato de os sindicatos terem 

linhas políticas diferenciadas, CuT e CGT, respectivamente. A organização dessas representações facilita a atuação em 

conjunto das entidades sindicais, uma vez que representam categorias que têm os mesmos interesses. 
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Intersindical Furnas: 

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região

Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética e Empresas Prestadoras de Serviços no Setor Elétrico e Similares 

do Estado do Espírito Santo

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de Campinas/Sinergia

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias urbanas no Distrito Federal

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro

Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Energia Elétrica Alternativa de Londrina e Região (Sindel)

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Produção, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica de Fontes 

Hídricas, Térmicas e Alternativas de Foz do Iguaçu

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de Niterói 

Sindicato dos Engenheiros no Estado de Minas Gerais 

Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais

União Intersindical Furnas:

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica do Norte e Noroeste Fluminense

Sindicato dos Eletricitários de Furnas e DME

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de São Paulo

O Acordo Coletivo de Trabalho está subdividido em duas Pautas: Nacional e Específica. Na primeira são tratados, 

principalmente, as cláusulas econômicas e outros assuntos que sejam comuns a todas as Empresas do Grupo Eletrobrás, 

que são abrangidas por essa Pauta. São elas: Eletrobrás, Eletronorte, Eletrosul, Eletronuclear, FuRNAS, Chesf, Cepel e 

CGTEE. Já a Pauta Específica restringe-se apenas aos empregados de FuRNAS, independentemente da região em que 

estejam lotados. 

Das cláusulas contidas na Pauta Específica, as que tratam de saúde e segurança no trabalho são:

- Saúde: Reembolso Médico – Odontológico; Reembolso de Medicamentos; Readaptação Profissional; Afastamento 

por Enfermidade ou Acidente do Trabalho.

- Segurança no Trabalho: Condições Ambientais; Comitê Permanente de Prevenção de Acidentes.  {GRI-LA9}

As relações entre capital x trabalho vêm, no decorrer dos últimos anos, tornando-se mais sólidas, baseadas na 

transparência e na co-responsabilidade entre as partes. Como fruto dessas mudanças, podemos observar uma maior 

participação das entidades sindicais em assuntos como o PCCR, nos quais os sindicatos puderam dar sugestões antes 

de sua implementação e, também, em assuntos relativos à gestão de recursos humanos. Não podemos deixar de citar 

a inclusão das cláusulas: “Comitê Permanente de Prevenção de Acidentes” e “Comissão de Ética” na Pauta Específica 

do Acordo Coletivo, que representaram um avanço ao permitirem a participação de representantes sindicais nesse/a 

Comitê/Comissão.

Buscando a melhoria contínua no processo de troca de informações, foi criado um novo canal, o Portal ARS.G, no qual 

os empregados e os sindicatos podem esclarecer suas dúvidas através do “Fale Conosco”. 

Apesar de existirem diversas bases sindicais, uma vez que FuRNAS atua em toda a Região Sudeste, em boa parte do 

Centro-Oeste e algumas cidades do Sul não existe qualquer diferenciação de tratamento nas negociações, e todos os 

benefícios concedidos são iguais, independentemente da região.

A Assessoria de Relações Sindicais, durante o ano de 2006, atuou em diversas reuniões junto às entidades sindicais, para 

tratar de assuntos, tais como: negociações das Pautas Nacional e Específica do Acordo Coletivo de Trabalho 2006/2007, 

negociações da Participação nos Lucros ou Resultados, realização das Reuniões Bimestrais e acompanhamento da 

Pauta Nacional, previstas em cláusula de ambas as Pautas e, ainda, outras reuniões de assuntos pontuais, que ao longo 

do ano são solicitadas pelas entidades sindicais. Considerando-se, também, a participação das Entidades Sindicais em 

eventos e seminários, em média foram realizados 45 encontros em 2006.

SE Jacarepaguá (RJ)
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Política de Responsabilidade Social
(GRI: SO1, Princípio 1)

A Política de Cidadania Empresarial e de Responsabilidade Social de FuRNAS determina que a Empresa deve buscar 

alternativas de desenvolvimento social sustentável para as comunidades das áreas próximas às suas instalações e a 

seus futuros empreendimentos. 

A Empresa reconhece e assume esse papel de agente indutor do desenvolvimento e da transformação social. 

Sua atuação se pauta pelo respeito às comunidades, seus valores e sua realidade, priorizando iniciativas que contribuam 

para a geração de renda e a inclusão social.

Uma trajetória de compromisso
A atuação de FuRNAS na área social teve como marco inicial o apoio à Campanha da Ação da Cidadania contra a 

Fome, a Miséria e pela Vida, em 1993. A Empresa participou da criação do Comitê de Entidades no Combate à Fome 

e pela Vida (COEP), rede de mobilização social constituída por meio de parcerias para incentivar ações de promoção 

do desenvolvimento humano e social. Incorporando essa iniciativa a seu Programa de Metas em 1995, a Empresa 

estabeleceu uma série de parcerias comunitárias e consolidou sua atuação.

Em 1999, a Empresa criou sua Assessoria de Articulação com a Sociedade (AAS), incorporando o compromisso social 

à estrutura de gestão empresarial.

Em 2002, FuRNAS elaborou e divulgou sua Política de Cidadania Empresarial e de Responsabilidade Social que tem, 

entre seus princípios, “promover o desenvolvimento sustentável de comunidades, considerando seus diversos aspectos 

e necessidades, tais como: educação, saúde, saneamento, habitação, esporte, arte, cultura e lazer”. 

Em 2003, FuRNAS criou a Coordenação de Responsabilidade Social, que tem status de superintendência, fortalecendo 

sua atuação nessa área.

Em 2006, a Coordenação de Responsabilidade Social assumiu a área de apoios institucionais, que cuida das contribuições 

e doações de recursos financeiros ou materiais para ações e atividades desenvolvidas por instituições locais que 

tenham como objetivo a melhoria da qualidade de vida das populações de comunidades de baixa renda do entorno 

da Empresa. A área de investimentos sociais, que já mantinha um alinhamento com os princípios da responsabilidade 

social, se integrou mais ainda aos objetivos das políticas da empresa orientadas para o tema.

Liderança
FuRNAS torna público seu compromisso social através de sua atuação direta em programas e projetos e de sua 

participação em diversas iniciativas que ajudam a mobilizar a sociedade, outras empresas e os cidadãos.

Comitê de Entidades no Combate à fome e Pela Vida

FuRNAS manteve em 2006 sua participação no Comitê de Entidades no Combate à Fome e Pela Vida (COEP), do 

qual foi uma das criadoras, em 1993. Hoje, o COEP conta com cerca de 1.100 entidades organizadas em 27 comitês 

estaduais e 25 municipais. Ele reúne organizações públicas e privadas e desempenha importante papel de mobilização 

e articulação social, incentivando e participando de iniciativas que têm como objetivo o desenvolvimento humano e 

social sustentável.

A participação de FuRNAS inclui o exercício da Secretaria Executiva Nacional do COEP desde a sua criação, sendo 

também responsável pelas Secretarias Executivas dos estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso e dos municípios de 

Foz do Iguaçu (PR), São José da Barra (MG), Angra dos Reis (RJ) e Cachoeira Paulista (SP). Além disso, é responsável pela 

Secretaria Executiva Adjunta em São Paulo e participa como associada no estado de Goiás.

Projeto: Escola Viva – São José da Barra (MG)



68 FURNAS  Balanço Social 2006 69FURNAS  Balanço Social 2006

Objetivos do Milênio

Essa foi outra iniciativa das Nações unidas a que FuRNAS aderiu e para a qual busca contribuir. Após um processo de 

estudos e debates, coordenado pelas Nações unidas, foram definidos oito objetivos que sintetizam uma agenda social 

global orientada para a inclusão e a superação das causas estruturais da pobreza. São eles:

 Acabar com a fome e a miséria

 Educação de qualidade para todos

 Igualdade entre sexos e valorização da mulher

 Reduzir a mortalidade infantil

 Melhorar a saúde das gestantes

 Combater a AIDS, a malária e outras doenças

 Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente

 Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento

FuRNAS assumiu como seus os Objetivos do Milênio. Para difundi-los entre os voluntários, a Empresa criou, em 2006, 

o jogo FuRNAS e os Desafios do Milênio, instalado no site e que contribuiu para a motivação e capacitação pessoal e 

profissional dos voluntários, utilizando atividades lúdicas como ponte.

O jogo FuRNAS e os Desafios do Milênio é uma forma divertida de testar os conhecimentos da rede de voluntários 

sobre os Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (8 ODM), sobre voluntariado, sobre como compartilhar 

esforços, como cooperar e como fazer parcerias. Foi dividido em seis fases, com duração de 11 meses. Envolveu 363 

voluntários, divididos em 73 grupos distribuídos pelas diversas Bases Geográficas. Foram premiados os melhores 

grupos de cada fase e o campeão nacional.

Também o concurso anual de projetos do voluntariado teve como foco as iniciativas que visavam ao alcance dos Oito 

Objetivos do Milênio, especialmente nas comunidades situadas nas áreas de atuação da Empresa.

O projeto FuRNAS e os Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nas Comunidades COEP, constituído por um 

elenco de programas, ações e iniciativas, tem como eixo os Oito Objetivos do Milênio. São desenvolvidas ações em 

aproximadamente 44 comunidades do entorno dos empreendimentos de FuRNAS nos estados do RJ, SP, MG, ES, TO, 

MT, RO, PR, GO e DF.

Com esse e outros trabalhos, FuRNAS contribui para a transformação da realidade das comunidades mais pobres do 

país, promovendo o seu fortalecimento e buscando, em conjunto com empresas e outras organizações parceiras, 

construir estratégias de sustentabilidade através do trabalho coletivo. 

Participação em Grupos de Trabalho e Eventos

• Reunião Internacional da ISO/TMB/WG sobre Responsabilidade Social: FuRNAS integrou a delegação brasileira, como 

especialista da Indústria, que participou da “3ª Reunião da ISO/TMB/WG sobre Responsabilidade Social”. Esse grupo 

de trabalho vem desenvolvendo a norma internacional ISO 26.000 de Responsabilidade Social. A reunião aconteceu 

na cidade de Lisboa, em Portugal, no período de 13 a 19 de maio.

• IEEE/PES Transmission & Distribution Conference - Latin America: FuRNAS teve o seu projeto FURNAS and the Millenium 

Development Goals selecionado para a Conferência, realizada de 15 a 18/08/2006, em Caracas, na Venezuela.

• Grupo Brasileiro de Estudos das Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI): 

participação no grupo de trabalho, organizado pelo Instituto Ethos, que formulou e enviou comentários à 3ª Geração 

das Diretrizes, durante o processo de consulta pública.

• GRI Utilities Sector Supplement Project: FuRNAS formulou e enviou comentários ao suplemento específico para o Setor 

de Energia.

• Videoconferência ISO 26.000: Participação na Videoconferência sobre a ISO 26.000, organizada pelo SESI/CNI, em 

26/07/2006, na FIRJAN.

• II Seminário Brasileiro de Meio Ambiente e Responsabilidade Social no Setor Elétrico – CIGRÉ: FuRNAS teve o seu 

projeto FuRNAS e as Comunidades do Milênio selecionado para o Seminário, realizado de 19 a 23/11/2006, em 

Florianópolis (SC).

• Workshop de Responsabilidade Social – ANEEL: FuRNAS participou do workshop promovido pela ANEEL com o 

objetivo de apresentar o novo modelo do Relatório de Responsabilidade Socioambiental Empresarial e o Balanço 

Social, que será disponibilizado às empresas do setor elétrico a partir de 2007. O evento foi realizado em 29/11/2006, 

no Auditório da ANEEL, em Brasília (DF).

• 2ª Videoconferência Nacional – ISO 26000 – Norma Internacional de Responsabilidade Social: FuRNAS participou da 

Videoconferência, promovida pelo SESI/CNI, apresentando palestra sobre as ações do Grupo de Trabalho ABNT para 

a ISO 26.000, em 27/11/2006, na FIRJAN.

• 1º. Fórum Estadual de Responsabilidade Social – O Lugar da Instituição Pública: FuRNAS participou do Fórum, 

promovido pelo DETRAN/RJ, apresentando a palestra Programa Voluntário FuRNAS em Ação, em 09/06/2006, no 

Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro (RJ).

•  Seminário – A Responsabilidade Social com Foco nos Stakeholders: FuRNAS participou do Fórum, promovido pela 

ABRARES, apresentando a palestra FuRNAS e seus Públicos de Interesse, em 03/10/2006, no auditório do BNDES, 

no Rio de Janeiro (RJ).



Entrevista com Anna Maria Medeiros Peliano
Anna Peliano é socióloga e coordena a Pesquisa Ação Social das Empresas desde 1999. Atualmente é diretora da Diretoria 

de Estudos Sociais (DISOC), do IPEA. 

  A Sra. tem acompanhado a evolução do desenvolvimento e apoio das empresas a iniciativas sociais através de 

pesquisas e estudos. Quais as mudanças mais significativas que tem observado?

A primeira mudança é a grande expansão dessa prática, em pelo menos três aspectos: primeiro, no crescimento 

constante do número das empresas que desenvolvem ações sociais. Segundo, na sua distribuição territorial. A primeira 

pesquisa mostrava empresas concentradas na Região Sudeste. Na segunda rodada essa prática já havia se expandido 

para as outras regiões, inclusive para o Nordeste. Em terceiro lugar, com relação ao porte das empresas. As pequenas e 

microempresas, especialmente no Sul, também já mostram ter incorporado essa prática. 

Outro aspecto importante é a constatação de que se trata principalmente de investimento de recursos privados. Na 

média geral, 2% das empresas usam incentivos fiscais. Mesmo entre as grandes empresas, esse número não ultrapassa 

os 17%. 

O foco do investimento tem se mantido no binômio assistência/alimentação. A novidade foi a migração da assistência, 

que vinha em primeiro lugar na primeira rodada da pesquisa, para a alimentação, que assumiu essa posição na segunda 

rodada. Isso se deve, pelo menos em parte, ao esforço de mobilização social empreendido pelo governo e por 

organizações sociais de combate à fome. 

  A Sra. tem dito que o Governo não conhece o que as empresas têm feito na área social e as empresas também 

desconhecem as políticas e ações de Governo. Que outros fatores têm comprometido uma maior integração entre 

as ações do Governo e das empresas? 

Além do desconhecimento, o diálogo reduzido e a desconfiança recíproca têm dificultado essa aproximação. Os 

programas sociais são muito marcados como ações de uma administração. Assim, há o temor por parte das empresas 

de serem vistas como “atreladas” a essa administração, além de se sentirem inseguras quanto à sua continuidade no 

caso de mudanças no Governo. 

   O que precisa ser feito para que haja uma mudança nesse quadro e empresas e governos possam colaborar 

mutuamente, em benefício da sociedade?

A boa notícia é que tem crescido entre as empresas a percepção de que, se trabalharem mais próximas dos governos, 

o que não significa submeter suas decisões e escolhas a ele, podem ter maior impacto de suas ações e contribuir para 

ampliar o resultado das ações governamentais. 

Essa percepção precisa evoluir no sentido de um entendimento por ambas as partes de que é possível trabalharem 

juntas, mantendo a autonomia de cada uma delas. Isso exige uma mudança de mentalidade, mas que parece já ter 

começado a acontecer.

Além disso, e para contribuir para essa mudança, é preciso ampliar os espaços de diálogo, transparência nas práticas, 

divulgação por ambas as partes sobre o que estão fazendo e o cumprimento dos compromissos assumidos, garantindo 

uma relação de confiança recíproca. A partir daí, será possível a definição até de objetivos comuns.

   Qual o papel e a contribuição das empresas públicas nesse processo?

Elas podem contribuir muito, abrindo o caminho. Entre as empresas e o governo o diálogo é mais fácil e sem tantas 

desconfianças. Isso é meio caminho andado. Entretanto, o desconhecimento é o mesmo. É necessário que tenham 

paciência para o processo de aproximação, articulação e afinação. Ele é mais demorado do que a ação isolada. Por isso, 

é preciso uma crença na parceria, apostar nela como caminho para ampliar o impacto e o significado social dos seus 

investimentos.

   A Sra. conhece a atuação do COEP. Qual a sua opinião sobre sua contribuição em todo esse processo de 

articulação?

Vejo o COEP como um fórum de intercâmbio e articulação importantíssimo. É um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de parcerias, intercâmbio e diálogo. Além disso, é muito relevante pelo número de entidades que 

congrega, sua diversidade e a capilaridade da rede criada.  E, cabe ressaltar, o papel de FuRNAS tem sido fundamental 

na sua articulação e desenvolvimento.

   Como a Sra. vê a participação das empresas, através do investimento social, no combate às causas estruturais 

da pobreza, aos problemas da educação, da saúde e no combate à fome? Representa uma tendência de momento 

ou um compromisso já amadurecido?

Considero o compromisso das empresas com as questões sociais uma tendência de longo prazo. A sua permanência 

e aprofundamento dependerão da pressão da sociedade e da sua atenção aos problemas sociais. A mobilização da 

sociedade e a permanência do tema na agenda dos mercados nacional e internacional também contribuirão para 

estimulá-las a um maior e mais permanente compromisso.
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Voluntariado em Ação

O Programa Voluntário FuRNAS em Ação – Gerando Cidadania foi lançado em 2002 e procurou estruturar melhor o 

trabalho voluntário corporativo desenvolvido desde 1993, valorizando ainda mais a parceria entre a Empresa, seus 

empregados e a sociedade. 

Anualmente é promovido o Concurso de Projetos Sociais, já em sua quinta edição, que conta com a participação de 

voluntários de todos os departamentos e regiões onde a Empresa tem empreendimentos. Em 2006, 54 projetos foram 

submetidos à análise, entre os quais foram aprovados 44.

Em 2006, foi publicado o livro Voluntários FURNAS em Ação – Gerando Cidadania – Relato de uma experiência. 

A publicação resgata a trajetória da experiência de FuRNAS, sistematiza as aprendizagens e demonstra os relevantes 

resultados alcançados.

Outra iniciativa importante do Programa foi a Premiação de Voluntários e seus respectivos gerentes, sendo 51 

voluntários escolhidos em suas Bases Geográficas. Em 2006, 27 gerentes foram agraciados com troféus de participação. 

A solenidade de premiação aconteceu na sede da Empresa e contou com a presença da direção e de convidados.

Evolução do Número de Voluntários em FURNAS
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Investimento Social

Durante muito tempo, o investimento social de FuRNAS esteve pautado por ações compensatórias de seus impactos 

nas comunidades e visavam, principalmente, criar uma ambiente de boa vizinhança. Não havia ainda uma preocupação 

em se evitar o paternalismo, e a relação estabelecida com a Empresa era de dependência. 

uma maior reflexão sobre suas práticas e o alinhamento com os objetivos maiores da Empresa geraram um novo 

modelo de atuação, que visa contribuir para o desenvolvimento autônomo das comunidades e o fortalecimento das 

organizações e das parcerias, através de projetos e ações sustentáveis e emancipadoras.

Projeto: Sábado te conto (RJ)
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FURNAS e o desenvolvimento local

Diálogo de Concertação para o Desenvolvimento Sustentável no Entorno do Lago de FURNAS

FuRNAS participa ativamente do Diálogo de Concertação para o Desenvolvimento Sustentável no Entorno do Lago 

de FuRNAS, uma iniciativa da Secretaria Geral (SG) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES), 

ambas da Presidência da República, com o intuito de buscar uma ação integrada para a revitalização do reservatório 

da uHE Furnas e da região do seu entorno, abrangendo 52 municípios. Além de representantes das duas Secretarias, 

participam do Diálogo outras instituições das esferas federal, estadual, municipal e diversos atores locais, tais como 

representantes do poder legislativo, de sindicatos de trabalhadores, de associações empresariais, de instituições de 

ensino superior e de organizações do terceiro setor.

Em 2006, FuRNAS participou de quatro reuniões do Diálogo e acompanhou a execução do convênio firmado entre 

a Empresa, o Ministério das Cidades (Mcidades) e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FAEPE), da 

universidade Federal de Lavras, objetivando o diagnóstico das condições de saneamento nos 52 municípios do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de FuRNAS. Esse convênio teve sua conclusão em junho de 

2006, sendo que todos os produtos previstos foram entregues e aprovados pelo Mcidades.

um dos resultados dessas reuniões foi o encaminhamento a FuRNAS de uma proposta de Termo de Cooperação 

Técnica para a elaboração e implantação dos Planos Diretores Participativos (PDPs) em 50 dos 52 municípios da região, 

que foi firmado em abril de 2006 entre FuRNAS, o Mcidades, a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política 

urbana do Governo de Minas Gerais (SEDRu)  e a Associação dos Municípios do Lago de Furnas (ALAGO), com a 

interveniência do Fórum-Lago e do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 

(CREA-MG). 

Os recursos a serem aplicados por FuRNAS somam quase R$ 3,2 milhões e beneficiarão uma população de cerca de 

1,2 milhão de habitantes.

As cidades foram agrupadas em nove microrregiões com quatro a sete municípios em cada uma delas. Os trabalhos 

estão sendo implementados por nove Equipes de Acompanhamento para Elaboração/Revisão do PDPs, vinculadas a 

nove universidades, sendo seis delas localizadas na região. 

A estratégia de agrupar os municípios, atribuindo a condução dos trabalhos em cada grupo a uma Fundação 

universitária, possibilita a compatibilidade dos objetivos e estratégias, não se restringindo aos limites de cada 

município, possibilitando a identificação de problemas e de potencialidades comuns e integrando soluções. O enfoque 

microrregional deverá subsidiar a proposição de um Programa de Desenvolvimento Regional para o conjunto dos 52 

municípios, com a inclusão nesse estudo mais amplo dos municípios de Varginha e Paraguaçu, que, por já estarem 

com seus Planos Diretores em fase avançada de elaboração, não foram incluídos no Termo de Cooperação Técnica. 

A participação das Fundações universitárias no trabalho permite que se possa usufruir da capacidade técnica e da 

geração de conhecimento das universidades, que, por outro lado, tendem a aprofundar seus laços com a região, 

intensificando o desenvolvimento de estudos voltados para o meio em que estão inseridas.

O Termo de Cooperação Técnica divide a confecção dos PDPs em cinco etapas, compreendendo cinco produtos. 

Etapa Conteúdo Produto % Recurso Investido
1ª Estruturação da proposta de elaboração ou revisão 

do Plano Diretor 
Documento detalhando a 
metodologia

20

2ª Leitura da realidade municipal
(técnica e comunitária)

Relatório de sistematização 40

3ª Seleção e pactuação de temas prioritários, propostas, 
estratégias e instrumentos

Relatório de sistematização 25

4ª Elaboração de Projeto de Lei do 
Plano Diretor Municipal Participativo

Projeto de Lei do Plano 
Diretor Municipal Participativo

10

5ª Elaboração de diretrizes para inclusão nos 
orçamentos municipais – LDO, LOA e PPA

Documento de consolidação 5

O Mcidades, em parceria com o Núcleo Estadual da Campanha para Elaboração dos Planos Diretores, representado 

pelo CREA-MG, é responsável pelo acompanhamento, a análise e a aprovação dos produtos. 

A participação da sociedade na discussão dos PDPs, conforme preconiza o Estatuto da Cidade, norteou todas as 

articulações entre a ALAGO, os Municípios e as Fundações. Atualmente, o processo de elaboração/revisão está em fase 

de conclusão (4ª etapa), sendo que 1/3 dos municípios já aprovaram seus Planos Diretores, e o restante das cidades 

encontra-se em fases distintas do processo.

Fundações Universitárias/ Instituições Municípios
FuNEDI Fundação Educacional de Divinópolis/uEMG 
– universidade Estadual de Minas Gerais

Camacho, Candeias, Córrego Fundo, Formiga, Itapecerica

FESP Fundação de Ensino Superior de Passos/uEMG 
– universidade Estadual de Minas Gerais

Capitólio, Pimenta, Piumhí, São J. B. do Glória, São José da Barra, 
Vargem Bonita

FuNPEC Fundação de Pesquisas Científicas de 
Ribeirão Preto/uSP

Alpinópolis, Alterosa, Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida

IPEAD Instituto de Pesquisas Econômicas, 
Administrativas e Contábeis de Minas Gerais/uFMG – 
universidade Federal de Minas Gerais

Cabo Verde, Guaxupé, Juruaia, Monte Belo, Muzambinho, 
Nova Resende

FuNDEP Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
/uFMG – universidade Federal de Minas Gerais

Boa Esperança, Campos Gerais, Guapé, Ilicínea

FACEPE Fundação de Apoio à Cultura, Ensino, 
Pesquisa e Extensão de Alfenas /uNIFAL – 
universidade Federal de Alfenas

Alfenas, Areado, Campo do Meio, Divisa Nova, Fama, Serrania

FETA Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas/
uNIFENAS – universidade José do Rosário Vellano

Coqueiral, Elói Mendes, Nepomuceno, Santana da Vargem, 
Três Pontas

FuPAI Fundação de Pesquisa e Assessoramento 
à Indústria /uNIFEI – universidade Federal de Itajubá

Botelhos, Campestre, Congonhal, Espírito Santo do Dourado, Ipuiúna, 
Machado, Poço Fundo

FuNDECC Fundação de Desenvolvimento Científico e 
Cultural/uFLA – universidade Federal de Lavras

Aguanil, Campo Belo, Cana Verde, Cristais, Lavras, Perdões, 
Ribeirão Vermelho

Este é um processo de extrema relevância para FuRNAS, tanto por reforçar sua presença no território onde estão as 

suas origens, como pelo ineditismo da ação empreendida.

Comunidades do Milênio

FuRNAS e as Comunidades do Milênio é um programa de desenvolvimento sustentável do entorno dos 

empreendimentos e instalações da Empresa, tendo por referência os Oito Objetivos do Milênio. Como objetivo, busca 

fortalecer as ações já realizadas nas comunidades e despertar os moradores para o protagonismo nos processos de 

transformação. O projeto, iniciado em junho de 2005, abrange o Distrito Federal e os estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rondônia.

Realizado em três ciclos, FuRNAS e as Comunidades do Milênio conta com a mobilização de uma rede de 

aproximadamente 1.200 voluntários corporativos, além dos atores sociais envolvidos em trabalhos nas comunidades 

e em parcerias instituídas com o apoio do Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida (COEP). No 1º ciclo, é 

formada a Rede Social com os potenciais parceiros da Região, quando é construído o Mapa de Atuação Sociocultural 

com as indicações de ações e iniciativas relacionados com os Oito ODM. Nesse ciclo, mediante consenso da Rede 

Social, é eleita uma comunidade de baixa renda no entorno dos empreendimentos de FuRNAS para a atuação social 

da Rede. 

Em 2006 o 1º ciclo contemplou 10 novas Comunidades do Milênio; no 2º, são avaliados os resultados já alcançados; e, 

o 3º ciclo foi concluído com a instituição de nove COEP Municipais.

O Programa FuRNAS e as Comunidades do Milênio utilizou a metodologia de Desenvolvimento Comunitário 

consolidada pelo COEP e, por meio do Workshop Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade, realiza oficinas 

temáticas com o público interno e com as comunidades adjacentes.
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Luz para Todos

Em 2006, o Programa Luz para Todos atingiu, nas áreas coordenadas por FuRNAS (Região Sudeste e Goiás), a marca 

de 250 mil ligações, totalizando 1,3 milhão de pessoas beneficiadas. O programa, que é uma iniciativa do Governo 

Federal, procura universalizar o acesso de energia elétrica no país.

um dos seus objetivos é fazer do acesso à energia vetor de desenvolvimento e renda para os beneficiados. Para isso, 

foram criadas as Ações Integradas, um conjunto de atividades realizadas pelas coordenações estaduais – por meio da 

integração de programas sociais nas esferas federal, estadual e local – para ajudar as famílias beneficiadas a utilizar 

melhor os recursos da energia elétrica. 

Nas regiões onde não há como a rede elétrica chegar, o Programa Luz para Todos prevê o atendimento residencial 

com o sistema de painéis fotovoltaicos nas áreas de convívio das comunidades, como escolas e postos de saúde. Os 

painéis são placas solares que recebem a luz do sol e, por meio dela, produzem energia elétrica. Cento e treze painéis 

já foram revitalizados através do Plano de Revitalização e Capacitação dos Sistemas Fotovoltaicos (PRC-Prodeem).

Fundos da Criança e do Adolescente

Após parceria firmada com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, abrangendo 87 

municípios situados no entorno dos empreendimentos de FuRNAS, nos estados de Goiás, São Paulo, Mato Grosso, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, foram capacitados 250 Conselheiros de Direito e 20 multiplicadores de modo a 

garantir uma operação eficaz do SIPIA Módulo I – Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, que integra 

os Conselhos e monitora as ameaças ou violações de direitos. Houve também a doação de 52 equipamentos de 

informática.

Programas e Projetos Sociais

Com o objetivo de promover o acesso a direitos básicos como educação, segurança alimentar, cidadania e geração 

de renda que assegurem a sobrevivência digna, FuRNAS apóia e desenvolve projetos sociais em parceria com 

organizações da sociedade civil e de voluntários de seu corpo funcional.

Suas ações se distribuem em cinco grandes eixos:

1 – FURNAS Educação e Formação: projetos que têm como objetivo garantir educação e formação para crianças e 

jovens. De 2003 a 2006, esse Programa apoiou 162 projetos, beneficiando quase 56 mil pessoas.

2 – FURNAS Saúde e Nutrição: projetos de segurança alimentar e nutricional, com ênfase no apoio à implantação de 

hortas comunitárias. De 2003 a 2006 foram implantados 53 projetos, beneficiando 53 mil pessoas.

3 – FURNAS Cidadania e Direitos: projetos que têm como objetivos promover a inclusão social da população residente 

nas áreas de atuação da Empresa e  garantir o acesso aos seus direitos. De 2003 a 2007 foram apoiados 86 projetos, que 

contribuíram para a garantia de direitos de 168 mil brasileiros.

4 – FURNAS Trabalho e Renda: projetos que têm como objetivo a geração de oportunidades para populações 

excluídas do mercado de trabalho convencional. Os cinco projetos apoiados, além de beneficiarem seus participantes 

diretos, têm seus efeitos multiplicados, contribuindo para a melhoria de vida das famílias e comunidades, atingindo 

cerca de cinco mil pessoas.

5 – FURNAS Sociocultural: consolida todo o esforço de FuRNAS na promoção e apoio de atividades culturais, 

garantindo acesso a elas para uma maior parcela da população.

uma sexta área de apoio financeiro, que não chega a se constituir em um eixo estratégico, é a de apoio a eventos. 

São eventos como congressos e seminários, em sua maioria relativos às áreas de conhecimento de interesse do setor 

elétrico ou a assuntos que têm impacto nas questões de energia e de responsabilidade social.

Valor dos Investimentos Sociais
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Projeto: Sonhos e Realidades – Belo Horizonte (MG)
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Além dos projetos em parceria e dos projetos desenvolvidos por seus voluntários, FuRNAS contribui com recursos 

financeiros ou materiais, para ações que tenham por finalidade a melhoria da qualidade de vida dos moradores 

de comunidades de baixa renda nos municípios onde FuRNAS possui suas instalações, nos estados de atuação da 

Empresa e nos locais onde FuRNAS tenha a concessão para a implantação de novos empreendimentos.

Em 2006 foi desenvolvido um trabalho de sistematização do processo de aprovação dessas contribuições.

Ele definiu o processo de aprovação, os critérios, a documentação e os prazos para encaminhamento e resposta de 

solicitações. Além disso, alinhou o foco dessas ações aos já adotados nos demais investimentos sociais da empresa. 

Foram definidos os procedimentos de acompanhamento e avaliação. A informação relativa a que organizações 

foram beneficiadas passa a estar disponível para consultas por qualquer interessado no site da empresa, no endereço  

http://www.furnas.com.br/apoio_inst.asp.

Essa providência veio trazer maior transparência e controle ao processo, que é relevante para as organizações 

beneficiadas e contribui para o melhor relacionamento da Empresa com as comunidades.

Veja a seguir os projetos que são desenvolvidos em cada eixo e ao final deste relatório a descrição de cada um deles.

FURNAS Educação e Formação

Entrevista: Edson Shindi Yamada
O projeto de voluntariado Qualificar com Energia, de Mogi das Cruzes, é um dos exemplos de como é possível fazer 

a diferença com apenas pouco mais que vontade e disposição. O coordenador do programa de capacitação para 

jovens na área de secretariado, Edson Shindi Yamada, conta um pouco da história do projeto e fala sobre os planos 

para o futuro.

  Como surgiu a idéia de criar o projeto?

Em 2002, estávamos discutindo o voluntariado em FuRNAS e passamos uma lista para ver quem tinha vontade de 

fazer algum trabalho como voluntário. Assim formou-se um grupo, e logo decidimos que queríamos desenvolver um 

trabalho de capacitação: “vamos ensinar o que a gente sabe”. E assim foi criado o Qualificar com Energia, que na época 

dava aulas não só de secretariado, mas também de AutoCad, elétrica, jardinagem e outros temas.

  E como era desenvolvido o projeto no início?

O material era todo elaborado pelos funcionários de FuRNAS, como é até hoje, mas, naquela época, a capacitação 

acontecia nas dependências da Empresa. No curso de secretariado, por exemplo, tínhamos 10 voluntárias responsáveis 

por elaborar o conteúdo programático e buscar material para as apostilas. O resultado ficou tão bom que, em 2004, um 

colégio técnico de Mogi pediu para usar o nosso material.

  E por que ficou só o secretariado?

Bom, depois do primeiro semestre de funcionamento do projeto, o grupo de voluntários ainda não estava certo 

de que ele seria sustentável, e nós decidimos, então, começar a estudar outras formas de atuação. Mas antes que 

a gente tivesse desistido dos cursos de qualificação, uma senhora, aluna de secretariado, me procurou falando de 

um programa das escolas estaduais de Mogi das Cruzes que dava bolsa em universidades para os voluntários que 

oferecessem projetos parecidos com o Qualificar com Energia nas escolas, aos sábados. Ela queria formar uma turma 

e nós topamos ajudá-la.

  Quem era essa aluna? Você disse que era uma senhora, mas o curso não era voltado para jovens?

Pois é, era. Nós sempre pensamos em jovens até 24, 25 anos, mas a Olívia tinha 44 e nos procurou querendo fazer o 

curso de secretariado. Acabou sobrando uma vaga e ela pôde participar. Depois, dentro desse programa da Diretoria 

Regional de Educação de Mogi, ela formou uma turma com 10 alunos em uma escola estadual. Em 2004, foram duas 

turmas e, ao final daquele ano, outra aluna gostou da idéia, e elas abriram mais duas turmas, quatro no total.

  E nesse momento, como era a participação dos voluntários de FURNAS?

Nós continuamos como responsáveis pelo projeto, ajudando no processo de seleção, trabalhando na elaboração do 

material, produzindo as apostilas e dando treinamento para as voluntárias-professoras. Em 2005, nós fomos chamados 

pela Diretoria Regional de Educação, que nos pediu para atender mais escolas. Aí ficamos com oito turmas em escolas 

distintas. No ano seguinte, eles pediram que a gente colocasse o projeto em todas as 44 escolas estaduais da cidade. 

Era muito difícil! Nós capacitamos alunas e conseguimos atender 26 escolas, que já é um número muito alto.

  E quantos alunos tem, em média, cada turma?

As turmas começam com cerca de 25 alunos e terminam com 20, às vezes 15, dependendo da escola, da região. Agora 

estamos formando 320 alunos, inclusive um senhor de 70 anos.Projeto: Geração Musiacal – São Paulo (SP)



  E quais são os planos para o futuro?

A Diretoria Regional quer continuar, estão buscando parceiros para custear a confecção das apostilas e o transporte 

dos voluntários. Aí o nosso plano é passar a coordenação do projeto para eles, mudar o nome, e nós sairíamos para 

criar outros projetos. 

  Esse já deu certo?

Acho que sim. Tivemos dificuldades. A questão do primeiro emprego, que fazia parte da idéia inicial do projeto, 

acabou não funcionando, nós não conseguimos fazer as parcerias com empresas para garantir a entrada dos jovens 

no mercado de trabalho. Mas, mesmo assim, nós tivemos resultados muito bons. Alguns alunos se sentiram motivados 

pelo curso e decidiram continuar estudando para entrar na universidade. Nós atendemos também muita gente 

que não estava no público-alvo inicial, donas-de-casa que deixaram o curso com a intenção de trabalhar ou buscar 

alguma fonte de renda para ajudar a família. Porque não é um curso de secretariado básico, nós temos aulas de ética, 

organização, cidadania, direitos, atendimento ao cliente.

  Mas continua sendo um curso de secretariado?

Sim e não. Tem muita coisa ainda voltada para secretariado mesmo, mas ampliou tanto que nós estamos pensando até 

em mudar o escopo, incluir mais assuntos de mercado, partir para uma linha que estimule mais o empreendedorismo. 

O grande desafio é encontrar patrocínio, parcerias que permitam que FuRNAS, através de seus voluntários, apenas 

monitore o projeto, que seria tocado por voluntários externos. A idéia é essa. Hoje ele ainda não é auto-sustentável, 

mas tem tudo para ser.

A seguir são apresentados os projetos do eixo Educação e Formação, relacionado-os com os Objetivos do Milênio, sua 

vinculação ou não ao Concurso de Projetos Sociais e à questão de gênero.

Projeto/Local ODM Concurso Gênero
Alfabetização e Profissionalização nas obras e nos locais de Trabalho
São Paulo 

2

Aprendendo e Caminhando para o Amanhã 
São Paulo 

1 x 

Aprender e Vencer 
Minas Gerais

1 x

Art & Pão de Adrianópolis 
Rio de Janeiro

1 x

Bombeiro Mirim – Minaçu 
Goiás

1 x

Brasil Alfabetizado
 Minas Gerais

2

Buffet Mareação 
Rio de Janeiro

2

Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis  
Rondônia

8 x x

Centro Educacional Infantil 
Rio de Janeiro

2

Ciranda no Rádio
Goiás

1

Comunidade em Ação
Rio de Janeiro

8 x

Corte e Costura e Cidadania 
Rondônia

8 x

Corte e Costura: uma Possibilidade de Inserção Produtiva 
Belo Horizonte

8 x

Costurando e Alimentando a Vida – Fase 2 
Brasília/DF 

1 x x

Costurando um Novo Tempo
Rio de Janeiro

3 x x

Projeto/Local ODM Concurso Gênero
Curso Técnico de Agropecuária
Minas Gerais

1

Educação Trabalho e Cidadania 
Rio de Janeiro

1

EIC – Escola de Informática 
Rio de Janeiro 

1

Eletricista em Instalações Residenciais 
Ivaiporã / PR 

1 x 

Escola de Fábrica (MEC, SENAI Poços de Caldas e FuRNAS) 
Minas Gerais

1

Escola Viva, Caminho para o Futuro 
Minas Gerais 

2 x

Escolinha de Informática – Bombeiro Mirim Samambaia 
 Brasília/DF 

1 x

Estação Reciclar 
Goiás 

2 x

Farmácia Viva Comunitária 
Rio de Janeiro 

1

Geração Futuro 
Rio de Janeiro 

2 x

Gerando o Futuro 
Rio de Janeiro 

2

Gerando Renda com Trabalho e Arte 
Rio de Janeiro 

8 x

Projeto: Brasil Alfabetizado – São José da Barra (MG)



Projeto/Local ODM Concurso Gênero
Gutenberg – Resgatando a Cidadania 
Minas Gerais 

1 x

Implantação do Pólo de Confecção e Padaria 
Espírito Santo 

2

Jovens de FuRNAS 
Rio de Janeiro

1

Laboratório de Governança 
Rio de Janeiro 

1 x

Malê 
Rio de Janeiro 

1

Manejo de Aves de Postura
Rondônia

1 x

Monitores do Jardim 
Rio de Janeiro 

1

Mulher Educar para Participar
Rio de Janeiro, Belford Roxo e Duque de Caxias/RJ

2, 3 e 8 x

Mulheres em Ação 
Brasília/DF 

3 x x

Oficina Profissionalizante de Adrianópolis 
Rio de Janeiro

1 x

Oficinas de Cidadania 
São Paulo 

8

Paraná Alfabetizado 
Ivaiporã/PR 

2

Padaria Solidária 
São Paulo 

1 x

Pintando Novos Sonhos 
Caieiras/SP

1 x

Pintando Novos Sonhos no Itaim Paulista 
São Paulo/SP

1 x

Plantando Educação Colhendo Ação 
São Paulo 

1 x

Qualificar para Inclusão Social de Mulheres 
Minas Gerais 

1 x

Qualificar com Energia – Corte e Costura 
São Paulo 

1 x x

Qualificar com Energia – Secretariado e o Programa Escola da Família 
São Paulo 

1 x

Qualificar para Vencer 
Foz do Iguaçu/PR 

1 x 

Salas de Alfabetização 
Brasília/DF 

2

Sonhos e Realidades 
Minas Gerais 

1

Teatro em Comunidade 
Rio de Janeiro/RJ

2

Tecer e Crescer 
Minas Gerais 

1 x x

FURNAS Saúde e Nutrição

Entrevista com o Dr. Flávio Capanema 

O projeto Água de Ferro, apoiado por FuRNAS, e idealizado pelo médico mineiro Flávio Diniz Capanema, tem o 

objetivo de combater a anemia em crianças de até seis anos de idade, através da fortificação da água potável com 

ferro e vitamina C nas creches conveniadas com a Prefeitura de Belo Horizonte. Dr. Flávio Capanema explica o projeto 

e fala dos planos para o futuro.

 Como surgiu a idéia do projeto Água de Ferro?

No ano 2000, a gente começou a trabalhar a questão da desnutrição, dessa carência de ferro, aqui em Belo Horizonte. 

A desnutrição maior no Brasil é a deficiência de ferro e particularmente na idade da pré-escola e em gestantes. Eu 

comecei o meu mestrado fazendo um mapeamento na região nordeste da cidade de anemia por insuficiência de ferro 

e a pesquisa mostrou um nível muito elevado: 48% das crianças nessa faixa da pré-escola estavam anêmicas. Então, é 

um problema grave de saúde pública em Belo Horizonte. Aí a gente foi conversar com a Secretaria de Saúde, mas não 

tinha verba para esse programa específico. Então, fomos em FuRNAS e foi aí que ela entrou.

 Como financiadora? 

Como financiadora do projeto. E qual foi o projeto? A gente resolveu bancar uma idéia inovadora, não somente aqui em 

Minas Gerais, mas no mundo: a gente resolveu fortificar a água com ferro, igual fluoretaçao da água para tratamento da 

cárie, adição de iodo no sal, por causa do problema da tireóide. A gente está usando água fortificada com ferro para 

poder abordar esse problema da anemia.

 Se você tivesse que fazer uma linha do tempo do projeto, quais seriam os marcos?

Em 2000 tivemos a definição do problema. Em 2004 conseguimos o apoio financeiro da proposta. Em julho de 2005 

iniciamos o projeto, fizemos a parte operacional e logística e em agosto começou a distribuição da água. Então ela foi 

distribuída entre agosto e dezembro e, com cinco meses de uso dessa água, conseguimos uma redução de valores. O 

projeto se mostrou efetivo, barato e simples. Não exige muito fator tecnológico, nada. 

 O público-alvo do projeto são as crianças até seis anos de idade? 

Isso, a gente trabalhou com a pré-escola. Nossa referência em termos de luta contra anemia no Brasil é o professor 

Eduardo Dutra de Oliveira. Isso foi criação dele: em Ribeirão Preto ele colocou na caixa d’água. Então o modelo foi se 

aperfeiçoando, ele veio da caixa d’água até chegar aqui, mais amplo. No mundo ninguém fez isso desse tamanho, 

nessa quantidade, por isso brilhou tanto aos olhos do Secretário Municipal, que nós fomos convidado agora para fazer 

um projeto para todo o município de BH. Se a gente hoje está chegando a gerar uma tecnologia nova que vai servir 

para uma política pública de saúde, a gente tem que ressaltar quem acreditou na idéia, que inicialmente foi FuRNAS. 

FuRNAS tem que colher os méritos disso, porque foi co-responsável.



 E por que a escolha de FURNAS pra buscar esse patrocínio?

A gente sabia que a Empresa era pioneira em responsabilidade social no Brasil.

 E, na comunidade, no momento inicial teve alguma resistência?

A receptividade a princípio foi boa, porque eu já conhecia a comunidade, já tinha essa ligação com eles na realização 

da minha tese de mestrado. Quando eu tive a idéia, imediatamente as pessoas abraçaram. A gente ia às creches, 

marcava as reuniões e eu fazia palestras, falava o que era anemia, que era uma coisa muito importante. A criança com 

anemia provavelmente vai ter uma performance intelectual abaixo da esperada. Aí é que está o papel social, além da 

questão nutricional propriamente. O que a gente percebeu quando espalhou a água lá na creche é que os meninos 

estão comendo muito melhor, adoecendo menos. Então, nós alcançamos bons resultados. 

 Uma pergunta operacional: como é isso de colocar ferro na água?

A gente fazia o pacotinho para cada 20 litros, então chegava na creche, deixava com o funcionário: “olha, vamos 

aprender aqui como se faz”, enchia de água cada galão de 20 litros, usava um pacote, misturava, aí tinha que respeitar 

até o término dessa água para depois usar o recipiente com o pacote novo. 

 Além das creches, que outro público esse projeto impactou?

Diretamente, foram as creches e as comunidades ligadas a elas. Mas a gente uniu o movimento de creches, a Prefeitura, 

a parte empresarial, com FuRNAS, a universidade com tecnologia. Então, houve uma integração bacana, mostra que 

no Brasil é possível fazer esse tipo de aliança. 

 Quais são os planos para o futuro?

Primeira coisa: esse projeto é reaplicável. Então, se você quiser, faz isso de Rio Branco a Porto Alegre. Seria como levar 

aonde a fome está instalada: no Norte de Minas, numa comunidade indígena, e não só preso ao ferro, a gente pode 

usar vitamina A em comunidades com carência dessa vitamina A, por exemplo.

 Me lembra aquela farinha antiga, é uma idéia semelhante?

Exatamente. Só que eu vejo com maior eficácia porque a água é um alimento de consumo universal. 

 Então vocês pretendem ampliar o projeto, não só geograficamente, mas também a aplicação dele? 

Isso. FuRNAS já sinalizou que pretende expandir isso para as demais áreas. Para você ter uma idéia de como o projeto 

é fácil de executar, custa cerca de R$ 3,50 por criança assistida, quer dizer, é o custo de uma cerveja que você toma em 

um bar. Então, é um custo baixo para um retorno social maravilhoso. Projeto: Amigas do Peito (XX)
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A seguir são apresentados os projetos do eixo Saúde e Nutrição, relacionando-os com os Objetivos do Milênio, sua 

vinculação ou não ao Concurso de Projetos Sociais e à questão de gênero.

Projeto/Local ODM Concurso Gênero
Água de Ferro
Minas Gerais 

4

Alimentando o Futuro – Horta Comunitária 
Rio de Janeiro

1

Central de Produção e Distribuição de Mudas Para Fomento de Hortas Comunitárias 
Paraná

1

Frutos da Terra – Horta Comunitária 
Minas Gerais

1

Homeopatia Ação Pelo Semelhante 
Rio de Janeiro

5

Horta Caseira – Plantando Com Sabedoria, Colhendo Saúde e Energia 
Goiás 

1 x

Horta Comunitária – São José 
Rio de Janeiro 

1 x

Horta Comunitária – Buriti Sereno 
Goiás 

1

Horta Comunitária da usina de Itumbiara 
Goiás

1

Horta Comunitária de Colômbia 
São Paulo

1 x

Horta Comunitária de Samambaia 
Brasília / DF 

1

Hortas Comunitárias – BH 
Minas Gerais 

1

Hortas Nascentes, Vida para as Gerais 
Minas Gerais 

1 x

Horta e Pomar de Sapucaia 
Rio de Janeiro 

1

Implantação de Centros de Referência em Segurança Alimentar 
São Paulo 

1

Leite Solidário 
Goiás 

4

Plantando Semente... Colhendo-se Saúde Horta Orgânica 
Rio de Janeiro 

1 x

Salas de Amamentação 
Rio de Janeiro 

4 x

Sorriso Comunitário 
Minas Gerais

1 x

Verde no Quintal – Jacarepaguá 
Rio de Janeiro 

1 x

FURNAS Cidadania e Direitos

Aldeias da cidadania: uma prática que se tornou permanente 

O projeto Aldeias da Cidadania, desenvolvido pela primeira vez em 2003, tem os objetivos de promover a inclusão 

social e contribuir para o exercício da cidadania das comunidades próximas às áreas de atuação de FuRNAS.

Através do projeto são levadas às comunidades selecionadas pelos funcionários da empresa uma série de serviços, 

entre eles atendimento médico, odontológico, emissão de documentos, orientação jurídica e atividades de lazer.

Em 2006, foram realizadas quatro Aldeias da Cidadania, beneficiando as comunidades de Cachoeira Paulista (SP), 

Mogi das Cruzes (SP), Itumbiara (GO) e Jacy-Paraná (RO), com um total de 22.800 pessoas atendidas.

Em Cachoeira Paulista, por exemplo, o Aldeia da Cidadania aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2006, e contou com 

a participação de cerca de 250 voluntários, funcionários de FuRNAS e de outras entidades. Foram realizados 12.535 

atendimentos e ainda brincadeiras e apresentações de banda de música e capoeira.

Em maio foi a vez da comunidade de Nova Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, receber o projeto. Cerca de sete mil 

pessoas foram ao evento, que teve a participação de quase 500 voluntários de 37 entidades. Os responsáveis pelo 

Aldeia da Cidadania no Alto Tietê aproveitaram para fazer também um levantamento do perfil da comunidade, 

destacando as maiores dificuldades enfrentadas por ela. Neste evento, 18.229 atendimentos foram registrados.

Cerca de 10 mil pessoas foram beneficiadas com as ações do Aldeia da Cidadania em Itumbiara, no mês de novembro 

de 2006. Além dos atendimentos, o projeto ofereceu várias atividades de recreação, como touro mecânico, pula-pula, 

cama elástica e tobogã, e esportivas. Foram registrados 16.511 atendimentos.

Em junho, o Distrito de Jacy-Paraná, em Porto Velho – Rondônia contemplou 3.312 atendimentos para um total de 

duas mil pessoas que compareceram ao evento. 

Para a Coordenação de Responsabilidade Social de FuRNAS, o Aldeia da Cidadania é um projeto de promoção dos 

direitos humanos, principalmente entre os chamados excluídos, que contribui para a construção de uma sociedade 

justa e solidária.

Número de pessoas beneficiadas em cada município pelo projeto Aldeia da Cidadania

Município UF Beneficiados Número de Atendimentos

Cachoeira Paulista SP 5.000 12.535

Mogi das Cruzes SP 7.000 18.229

Itumbiara GO 10.000 16.511

Jacy-Paraná RO 2.000 3.312

A seguir são apresentados os projetos do eixo Cidadania e Direitos, relacionando-os com os Objetivos do Milênio, sua 

vinculação ou não ao Concurso de Projetos Sociais e à questão de gênero.
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Projeto/Local ODM Concurso Gênero
Acendendo Mais uma Luz – Resgatando a Cidadania 
Goiás

1 x

Adiante 
São Paulo 

2

Aldeia da Cidadania – Cachoeira Paulista 
São Paulo

8 x

Aldeia da Cidadania – Itumbiara 
Goiás 

8 x

Aldeia da Cidadania – Porto Velho 
Rondônia 

8 x

Aldeia da Cidadania – Mogi 
São Paulo 

8 x

Atendimento à Criança Portadora de Deficiência 
Rio de Janeiro 

2

Bom de Bola, Show na Escola 
Guarulhos/SP 

8 x

Cantorias em prol do Amor 
Brasília/DF 

7 x

Cavalgando com Cidadania 
Rio de Janeiro 

1

Cidadania Através da Arte 
Rio de Janeiro 

8

Cultura para Todos 
Foz do Iguaçú/PR

2

Dia do Cidadão
Rio de Janeiro  

8 x

Divertindo e Aprendendo
Foz do Iguaçú/PR

2 x

Engenho das Artes 
Rio de Janeiro

8

Equoterapia 
Samambaia/DF

x

Escola Comunitária Turma da Mônica 
Rio de Janeiro

2

Escola Viva Caminho para o Futuro 
Minas Gerais 

2 x

Expressão Cidadã – O Corpo em Cena, a Mente em Ação
Goiás

2 x

Formação de Multiplicadores Culturais 
Minas Gerais 

8

FuRNAS EFORT na Inclusão Digital e Social 
São Paulo 

2

Geração Judô 
Rio de Janeiro 

2 x

Inclusão Digital 
Rio de Janeiro 

1

Informática Para Todos 
Goiás 

2

Mais Cidadania, Mais Energia 
Minas Gerais 

2

Mural das Aves 
Minas Gerais 

7

Núcleos de Integração RJ/ES 
Rio de Janeiro e Espírito Santo

8

Oficinas de Criação Artística da uERJ 
Rio de Janeiro 

8

Orientação e Mobilidade: Andar Sem Mito e Sem Medo
Rio de Janeiro

1

Os Jovens e Os Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
Rio de Janeiro

2 e 8

Projeto/Local ODM Concurso Gênero
Programa Brasileirinho 
Rio de Janeiro 

8

Programa de Capacitação de Professores de Orquestra
Mato Grosso

2

Programa Rio Criança Cidadã 
Rio de Janeiro 

2

Rede Criança 
Rio de Janeiro 

2

Remo na Escola 
Rio de Janeiro 

2

Teatro e Cinema Alvorada 
Minas Gerais 

8

Telecom Livre 
Rio de Janeiro 

1

Terra Livre na Escola
Goiás

2 x

Toca o Bonde – usina da Gente 
Rio de Janeiro 

2

Visitação Orientada a uHE de Serra da Mesa 
Goiás 

2 e 7 x

Vi-Vendo a Cidade 
Rio de Janeiro 

1

Voluntário Cidadão 
São José da Barra/MG

2 x

Projeto: Aldeia da Cidadania - Belford Roxo (RJ)
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FURNAS trabalho e renda

Projeto Soldando o Futuro: um novo horizonte para os jovens de Santa Cruz

Criar oportunidade para jovens e adultos que querem trabalhar, mas precisam de mais qualificação. Este é o objetivo 

do projeto Soldando o Futuro, que nasceu com a ajuda do Programa de Voluntariado de FuRNAS, cresceu e hoje, assim 

como os alunos que formou, conquistou seu espaço e sua independência.

O Soldando o Futuro nasceu dentro de outro projeto social de FuRNAS – o SOS Vida, criado por empregados voluntários 

do Departamento de Geração Térmica da usina Termelétrica de Santa Cruz, localizada na Zona Oeste do município do 

Rio de Janeiro, em uma das regiões mais violentas da cidade. O engenheiro Ângelo Márcio participava do SOS Vida, 

angariando fundos para a compra de cestas básicas e entregando essas cestas às famílias que precisavam de ajuda. 

Não demorou para Ângelo perceber que aquelas famílias ficavam muito felizes com a doação, mas que gostariam 

mesmo é de não precisar delas, de ter uma fonte de renda. E assim começou a crescer na cabeça dele a idéia de um 

projeto que qualificasse aquelas pessoas para o mercado de trabalho.

A primeira sugestão do engenheiro para a assistente social Ana Cláudia Gesteira, parceira na criação do Soldando o 

Futuro, foi a de um curso de soldadores. Por isso o nome do projeto, mas o primeiro treinamento mesmo a ser dado foi 

o de serralheiro. Os voluntários de FuRNAS se reuniram para a criação das apostilas com lições teóricas e práticas para 

a execução de grades, janelas, portas e outros utensílios metálicos. 

Os funcionários foram se engajando e, depois do treinamento em como lidar com os alunos e ensiná-los a teoria e a 

prática, estava formada uma turma de instrutores voluntários. 

“Eu tinha essa idéia de passar para frente o que eu aprendi, pensava em ser ‘amigo da escola’ quando eu me aposentasse. 

Aí quando o Ângelo falou comigo do Soldando o Futuro, eu abracei a idéia”, lembra o instrutor Francisco Araújo.

“Quando surgiu essa idéia, depois da primeira, da segunda turma, nós começamos a ver que os voluntários, os 

instrutores, ficaram tão motivados, que isso começou a se refletir na própria atividade diária deles. A alegria de estar 

ensinando”, afirma Ângelo Márcio. 

“Quando você entra em um projeto desses, é importante gostar, não adianta entrar porque acha que tem que 

participar. Eu acho que deu certo porque todo mundo abraçou a idéia, se integrou”, completa Marco Antônio, um dos 

coordenadores do projeto. 

Se entre os funcionários da usina Termelétrica de Santa Cruz, a receptividade foi boa, na comunidade não podia ser 

diferente. “As pessoas iam na minha casa saber como era o projeto, falavam com a minha filha que precisavam falar 

comigo, passaram a me tratar como instrutor. Foi legal o envolvimento que a gente passou a ter com a comunidade”, 

lembra Araújo. “Tinha aluno que pedia para ficar o dia todo. O curso era meio expediente e eles queriam ficar mais, se 

interessavam mesmo por aquilo que estavam aprendendo”, conta Araújo. 

A participação dos instrutores vai além das aulas e da confecção das apostilas. Eles fazem parte também das reuniões de 

avaliação do projeto, que acontecem sempre que acaba um curso, e ajudam a garantir o sucesso do Soldando o Futuro.

“O primeiro curso foi muito bom e a cada curso a gente parava no final, via o que estava errado e mudava, até chegar 

a um padrão que a gente considera que está legal”, analisa Ângelo Márcio.

Logo, passou a ser oferecido também o curso de Solda Elétrica e Oxiacetilênica para os jovens e adultos desempregados 

da comunidade, na faixa etária acima dos 18 anos. A grande satisfação dos voluntários é ver seus alunos trabalhando 

em FuRNAS, em outras empresas e alguns até com seu próprio negócio, empregando outros ex-alunos.

“É gratificante ver adolescentes que não tinham oportunidade na vida terem essa chance de dar um salto, poder 

andar com as próprias pernas”, diz Jorge Cardoso, um dos instrutores. “E aprenderam também a respeitar o colega, ter 

disciplina”.

“Teve um caso engraçado. Tinha um aluno que todo mundo falava que parecia comigo. Aí um dia eu estava andando 

na rua com a minha mulher, passou um funcionário de FuRNAS e falou: Araújo, seu filho já está trabalhando, já é 

soldador!” E a minha mulher me olhou achando aquilo muito estranho e eu fiquei tão feliz com a notícia que demorei a 

explicar para ela e ela querendo saber que história era aquela de filho”, diverte-se Araújo. “Todas as turmas que a gente 

teve aqui, todas saíram soldando. E isso é incrível”, completa, orgulhoso.

A região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde o projeto atua mais diretamente, tem muitas casas com grades e 

janelas de ferro e portões de chaparias, e que precisam, portanto, de profissionais qualificados para produzir e dar 

manutenção nestes materiais. 

Mas a demanda por profissionais qualificados não é a única razão que faz com que praticamente todos os ex-alunos 

estejam empregados. Durante o processo de seleção dos alunos, os voluntários de FuRNAS tiveram o cuidado de 

escolher, entre os candidatos que tinham idade suficiente e condições socioeconômicas compatíveis com o que o 

projeto buscava, aqueles que mostrassem maior interesse pela profissão que seria ensinada. 

Os resultados do Soldando o Futuro chamaram a atenção do Governo Federal e o projeto foi inserido no Projeto Escola 

de Fábrica. Com a parceria entre FuRNAS e o SENAI, a carga horária e as atividades práticas aumentaram, assim como 

o número de alunos. As turmas, que não passavam de 12 estudantes, agora têm em média 20. 

“Eu acho que a parceria com o Senai está sendo um sucesso, depois vamos sentar, ver o que está dando certo, o que 

precisa melhorar. É um curso que deu certo. Hoje a demanda por esses profissionais é grande, mas tem sempre alguma 

coisa a melhorar”, afirma Ângelo.

Projeto: Soldando o Futuro – uTE Santa Cruz (RJ)
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“Esse projeto começou com um prêmio que nós recebemos de FuRNAS. Com o dinheiro, compramos o material. Em 

pouco tempo, ele se tornou quase que auto-sustentável, porque a gente fazia portas, janelas, algumas eram doadas 

e outras a gente vendia. O pontapé inicial foi o prêmio de FuRNAS, e é gratificante ver que hoje ele caminha sozinho”, 

diz Ângelo.

E FuRNAS também saiu ganhando com o projeto. Ângelo acredita que o relacionamento da Empresa com a 

comunidade melhorou muito depois da realização do Soldando o Futuro e de outros projetos sociais de funcionários 

voluntários que ela apóia.

“Teve uma divulgação maior de FuRNAS, da usina, do que a gente faz aqui dentro. Eu acho que é muito importante 

que a comunidade fique sabendo, para a empresa se integrar mais ainda a ela”, analisa. 

Projeto/ Local ODM Concurso Gênero
Ato e Arte em Tubiacanga 
Rio de Janeiro

3 e 8 x

Engorda de Peixes em Tanques Escavados 
Minas Gerais 

1

Escola de Fábrica – Soldando o Futuro 
Rio de Janeiro

1

Fábrica de Farinha de Mandioca 
Rondônia 

1 e 8

Mão Amiga – Educando para a Promoção Familiar 
Minas Gerais 

2 x x

Oficina de Corte e Costura – Integrando para a Auto-Sustentação 
Rio de Janeiro 

3 x x

Doações 

Além dos projetos em parceria e dos projetos desenvolvidos por seus voluntários, FuRNAS contribui com recursos 

financeiros ou materiais, para ações que tenham por finalidade a melhoria da qualidade de vida dos moradores de 

comunidades de baixa renda nos municípios onde FuRNAS possui suas instalações, nos estados de atuação da Empresa 

e nos locais onde FuRNAS tenha a concessão para a implantação de novos empreendimentos.

Em 2006 foi desenvolvido um trabalho de sistematização do processo de aprovação dessas contribuições.

Ele definiu o processo de aprovação, os critérios, a documentação e os prazos para encaminhamento e resposta de 

solicitações. Além disso, alinhou o foco dessas ações aos já adotados nos demais investimentos sociais da empresa. 

Foram definidos os procedimentos de acompanhamento e avaliação. A informação sobre quais organizações foram 

beneficiadas passa a estar disponível para consultas por qualquer interessado no site da empresa, no endereço  

http://www.furnas.com.br/apoio_inst.asp.

Essa providência veio trazer maior transparência e controle ao processo, que é relevante para as organizações beneficiadas 

e contribui para o melhor relacionamento da Empresa com as comunidades.

Objetivo das açõesque receberam recursos Número Valor (R$)

Educação 87 1.281.563,00

Cultura 3 50.000,00

Saúde e saneamento 101 2.243.804,00

Esporte 1 10.000,00

Combate à fome e segurança alimentar 39 603.500,00

Outros 119 2.672.971,50

Total 350 6.861.838,50

Os bens móveis e imóveis que já não têm utilidade para FuRNAS são disponibilizados para doação. O processo de 

doação obedece a critérios de transparência e legalidade. Os pedidos são analisados pelo Comitê de Enquadramento 

que define a sua destinação a instituições públicas e ONGs.

Em 2006 o único imóvel doado foi o Aeroporto de Fronteira, cuja propriedade foi transferida para o município de 

Fronteira (MG). 

Entre os bens móveis doados há equipamentos de informática e mobiliário. um veículo foi doado em Angola, para o 

Centro de Acolhimento de Crianças Arnaldo Janssen, de Palanca, em Kilamba KlaxIde, que presta atendimento a crianças 

e adolescentes de Angola.

Beneficiados com a doação de bens
Número de 

Organizações Valor (R$)

Câmara Municipal 1 3.450,00

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente/ Conselho Tutelar 2 2.370,00

Escola Pública 3 3.750,00

Instituição Religiosa 2 1.510,00

ONG 9 38.830,00

Órgãos de Segurança 2 4.200,00

Prefeitura 11 29.250,00

Total 30 83.360,00

Tipo de Bem Quantidade Valor
Veículos 1 15.800,00
Informática 86 55.350,00

Móveis E Equipamentos 270 12.210,00

Total 357                                        83.360,00 
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FURNAS Sociocultural

O patrocínio de FuRNAS a projetos culturais faz parte da política de Responsabilidade Social Corporativa da Empresa. 

FuRNAS apóia, patrocina e promove múltiplas manifestações culturais, cujo foco contribua para a construção da 

identidade cultural brasileira, valorização da cultura popular e inclusão social, considerando a descoberta de novos 

talentos, regionalização e interiorização da cultura.

Em 2006, foram apoiados 38 projetos culturais sob os auspícios da Lei Rouanet. Apreciados por uma comissão de 

especialistas, os projetos patrocinados representam práticas socioculturais colocadas a serviço da sociedade. Os projetos 

patrocinados estão divulgados na página de FuRNAS na internet (http://www.furnas.com.br | ícone Patrocínio Cultural).

Artes Cênicas 3
Artes Integradas 3
Artes Plásticas 2
Audiovisual 9
Humanidades 4
Música 9
Patrimônio Cultural 4
Produção Cinematográfica 4
Total 38

Relação de projetos culturais patrocinados por FuRNAS com os incentivos previstos na Lei Rouanet, em 2006:

Área Projeto

Artes Cênicas
Projeto Dançarte – Arte e Cidadania
Olga
Teatro Jovem – Poeira de Estrelas

Artes integradas
Livro do Centenário de Clóvis Salgado
Manutenção projeto Cariúnas
Tom da caatinga

Artes Plásticas
Exposição Itinerante Jesus Santos
Paralela 2006

Audiovisual

Floriano Peixoto
Magia do Cinema
Ziraldo – O Eterno Menino Maluquinho      
Cinema Circulante (Fase II)
Sempre um Papo – Ano 20
Primeira Mostra de Cinema de Ouro Preto – MG
Pedras no Caminho do Homem
Direito à Dignidade – O Trabalho Escravo no Brasil
Cineamazonia – Mostra Internacional de Cinema e Video Ambiental III

Humanidade

Arquitetos da Paisagem – Memoráveis Jardins de Roberto Burle Marx e Henrique Lahmeyer 
de Mello Barreto
Mario Bhering – Memórias do Setor Elétrico Brasileiro
Arquitetos da Paisagem
Balaio Mineiro – Memória de uma Família Brasileira

Música

DVD PianOrquestra         
Festival de Inverno         
Música no Museu Sul/Sudoeste IV
Festa da Música     
FENAC – Festival Nacional da Canção de Boa Esperança)
Tributo a Stellinha Egg
CD Sonho e Liberdade
Festival Vale do Café 2006
FEA – 40 Anos de Formação e Democratização da Música

Patrimônio  

Memorial Serra da Mesa
Infra-estrutura para Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Ciência e Tecnologia
Capela de Santana da Chapada de Ouro Preto
Programa de Cultura e Educação do Museu de Artes e Ofícios

Cinema

A Ilha da Morte
Orquestra dos Meninos
O General e o Neguinho
Dom Quixote do Araguaia

Espaço FuRNAS Cultural: Exposição  “VivaQuintana – 100 anos do poeta Mario Quintana” (RJ)



Compromisso com o Meio Ambiente

Entrevista com o Professor Luiz Pinguelli Rosa
Luiz Pinguelli Rosa é bacharel em Física pela PuC-Rio (1967), é mestre em Engenharia Nuclear pela COPPE (1969) e 

doutor em Física pela PuC-Rio. Professor titular da uFRJ, assumiu três vezes a direção da COPPE (de 1986 a 1989, de 1994 

a 1997, e em 2002, cujo mandato foi interrompido para que pudesse assumir a Presidência da Eletrobrás, cargo no qual 

permaneceu de janeiro de 2003 a maio de 2004. No momento, o professor é secretário executivo do Fórum Brasileiro 

de Mudanças Climáticas e integra o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC/ONu). Coordena o Programa de 

Planejamento Energético da COPPE, parceira de FuRNAS no desenvolvimento de relevante pesquisa sobre a emissão de 

CO2 pelos reservatórios das usinas.

   Em primeiro lugar, poderia falar um pouco sobre a pesquisa que está sendo desenvolvida com o apoio de 

FURNAS sobre emissões de gases de efeito estufa pelos reservatórios das usinas?

É um assunto pioneiro no mundo, que começamos a trabalhar aqui na COPPE nos últimos 10 anos. FuRNAS tem nos 

apoiado e montou nos últimos anos uma pesquisa, com participação de várias instituições brasileiras, para estudar as 

emissões de gases de efeito estufa por barragens. Esses gases são produzidos por diversos processos que ocorrem 

na água dos reservatórios. É um trabalho que exige ir aos diversos pontos em que existem as barragens, fazer as 

medidas com equipamentos e depois interpretá-las em modelos para verificar e comprovar qual a real contribuição dos 

reservatórios para a emissão de dióxido de carbono, metano e óxido de nitrogênio. Essa é uma discussão mundial. Até 

o momento, oficialmente, nos inventários de emissões dos países, os reservatórios entram com zero na contabilidade 

de emissões desses gases, ou seja, são totalmente isentos de responsabilidade por emissões. Mas nós sabemos que 

não é assim: existe uma emissão. A questão é que, quando comparadas às termelétricas, pelos nossos cálculos, as 

barragens ainda têm grandes vantagens. Outros tentam demonstrar o contrário. A pesquisa vai nos permitir enfrentar 

essa discussão com dados e modelos cada vez mais consistentes.

   Podemos afirmar que os impactos ambientais de uma hidrelétrica são conhecidos hoje em dia, ou devemos 

aplicar o precautionary approach (princípio da precaução)? A redução do consumo é a solução?

Todas as formas de energia geram impactos ambientais. A questão é conhecê-los e reduzi-los. Como os países ricos 

têm excesso de energia, população estável e uma economia onde a produção em grande parte tem baixa demanda 

de energia, eles podem de fato reduzir seu consumo e devem fazê-lo. Em um país pobre, como o Brasil, em que 

muitas pessoas não têm acesso à energia ou consomem muito pouca energia, de uma maneira geral, isso não tem 

um fundamento ético, porque as classes mais privilegiadas e médias vão ter um consumo muito intenso e vão privar 

o resto da população de melhorar suas condições de vida. Isso é apenas uma forma de esconder o problema de 

desigualdade de renda. Eu não entendo muito bem essa forma de raciocínio de países ricos que procuram manter sua 

situação privilegiada no mundo e resolver os problemas com restrições e mudanças fora deles. 
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   A matriz energética brasileira é elogiada por ser baseada na energia hidrelétrica, que, apesar de todo o 

debate ainda existente, é uma energia considerada limpa e renovável. Por outro lado, a matriz energética brasileira 

é criticada exatamente por estar muito concentrada na energia hidrelétrica, sem diversificar as fontes de energia. 

Afinal, é preciso mudar a maneira como o país produz energia?

 A matriz energética brasileira já está sendo mudada. E mal mudada. Mudada no sentido ruim. Passando a usinas até 

mesmo de óleo diesel e principalmente de carvão, que são muito poluentes e geram uma energia bem mais cara que 

a hidrelétrica. Isso em parte por não conseguirmos resolver o problema da oposição às construções de barragens. E 

em parte também por uma desestruturação que o setor sofreu com as privatizações, cuja situação foi melhorada no 

governo atual, mas não resolvida. Isso está diminuindo muito a participação da hidroeletricidade na expansão do setor 

elétrico brasileiro, o que é lamentável.

   E a energia nuclear? Apesar da imagem negativa que ela tem na sociedade brasileira, ela é freqüentemente 

citada como uma alternativa para diversificar as fontes de energia no país. O que pensa a respeito disso?

O Brasil pode querer usar a energia nuclear, por uma questão de desenvolvimento tecnológico, mas não há necessidade 

de se completar a matriz energética com energia nuclear. Ela tem a vantagem ambiental de não emitir gases de efeito 

estufa. A hidrelétrica emite pouco, a termelétrica emite muito e a nuclear não emite nada. Mas ela continua tendo custo 

muito alto, além do problema dos rejeitos radioativos e do risco de acidentes nucleares, que permanecem. No mundo 

ocidental não há hoje quase nenhuma construção de reator nuclear. Nenhum nos Estados unidos, nenhum na França, 

que puxava muito essa tecnologia. Em toda a Europa há apenas um, na Finlândia. Há muitos reatores em construção na 

Ásia: no Japão, na China e na Coréia do Sul.

   As energias chamadas alternativas se encontram em um estágio de desenvolvimento que possibilitaria que 

elas assumissem uma participação significativa da matriz energética brasileira?

Em parte sim. um exemplo é o ProInfra, que foi executado em 2003 e 2004, em que a Eletrobrás se comprometeu a 

comprar 3,3 mil megawats de potência gerada por energia eólica, pequenas centrais hidrelétricas e energias oriundas 

de biomassa. Isso já é uma demonstração do papel crescente que esse tipo de energia pode ter. Infelizmente o ProInfra 

não teve a continuidade desejada. Depois do ProInfra, os leilões que têm sido promovidos são de termelétricas 

convencionais e  algumas hidrelétricas também. É uma questão ainda de política energética. É claro que nem todas as 

opções de energias alternativas têm custos compatíveis. O próprio ProInfra admite um custo maior, que a Eletrobrás se 

dispôs a pagar, para dar início ao uso em escala maior dessas energias. Assim, no meu ponto de vista, é possível articular 

uma política na qual haja maior participação das energias alternativas.

Estrutura da Gestão Ambiental em FURNAS
{GRI Gestão e Princípio 8}

A geração e a transmissão de energia elétrica, essenciais para o desenvolvimento econômico e social de um país, 

provocam, invariavelmente, interferências ambientais em maior ou menor intensidade, de acordo com as características 

de cada projeto.  FuRNAS desenvolve vários programas que visam prevenir, minorar ou compensar essas interferências, 

buscando a preservação da biodiversidade dos ecossistemas em suas áreas de atuação.

O desenvolvimento das questões relacionadas ao meio ambiente em FuRNAS refletiu o crescimento da conscientização 

sobre o tema no país, traduzido na evolução da legislação ambiental brasileira, especialmente na década de 1980.

Em julho de 1983, FuRNAS criou a primeira estrutura formal para lidar com a questão ambiental associada a seus 

empreendimentos – a Assessoria de Meio Ambiente. Antes mesmo da criação da Assessoria, a Empresa já havia 

implantado a Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas (MG), com o propósito específico de repovoar os 

reservatórios de suas usinas localizadas no Rio Grande.

Desde então, a conscientização ambiental evoluiu a nível mundial, e a sociedade passou a lidar com os problemas 

ambientais em seu sentido mais amplo.  Diante desse cenário, FuRNAS criou, em outubro de 1990, o Departamento 

de Meio Ambiente, que contou com uma equipe multidisciplinar apta a lidar com a questão ambiental nas vertentes 

relacionadas aos meios físico-biótico (sismo, clima, recursos minerais, água, flora, fauna alada, terrestre e aquática e 

unidades de conservação) e socioeconômico-cultural (comunicação social, educação ambiental, dinâmica populacional, 

questão indígena, infra-estrutura, atividades econômicas, saúde pública e arqueologia).

Em julho de 2003, a Empresa criou a Superintendência de Gestão Ambiental, responsável pela formulação de políticas 

e diretrizes que tenham como objetivo compatibilizar as atividades de FuRNAS com as exigências legais e com 

aquelas estabelecidas pelos órgãos de controle ambiental integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente.  Além 

dos níveis de especialização requeridos para lidar com tantas variáveis ambientais distintas, a Superintendência de 

Gestão Ambiental conta, ainda, com profissionais voltados à coordenação e à condução do processo de licenciamento 

ambiental dos empreendimentos da Empresa nas fases de planejamento, construção e operação.

Em abril de 2004, a denominação e as atribuições do Departamento de Meio Ambiente foram alteradas, tendo sido 

então, criado, o Departamento de Engenharia Ambiental, que tem, como principal atividade, a de executar as ações 

ambientais associadas aos projetos de geração e transmissão de energia da Empresa. Na execução das ações de meio 

ambiente associadas às usinas hidrelétricas e termelétricas e ao sistema de transmissão, em sua maioria a cargo desse 

Departamento, além da manutenção de uma equipe de especialistas na temática ambiental, são estabelecidas parcerias 

com universidades, centros de pesquisa, organizações não-governamentais e consultores contratados especializados. 

Esta sistemática confere maior credibilidade e transparência às ações da Empresa na temática ambiental, bem como 

propicia um ganho qualitativo nas ações empreendidas.

Tal modelo de gestão tem levado a Empresa a aperfeiçoar, continuamente, sua atuação na área ambiental, bem como 

tem colaborado com a formação de profissionais na área ambiental aplicada ao desenvolvimento, contribuindo, de 

forma relevante, para o aprimoramento do conhecimento dos ecossistemas e do perfil populacional das áreas onde a 

Empresa atua.
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Principais Desafios Ambientais da Empresa
O planejamento, a construção e a operação dos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica de 

FuRNAS incorporam a componente ambiental de forma a prevenir, mitigar e compensar os impactos ambientais 

decorrentes dessas atividades e, conseqüentemente, ultimar o licenciamento ambiental.

Geração
Sete das 11 usinas hidrelétricas de FuRNAS foram construídas antes da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 

1981. Por isso, a Empresa enfrenta o desafio de adequá-las às atuais regulamentações para concluir sua regularização 

ambiental.

Outro desafio merecedor de destaque é a condução do processo de licenciamento ambiental do Complexo Madeira, 

que inclui as usinas Hidrelétricas Santo Antonio e Jirau, no Rio Madeira, no Estado de Rondônia. Esse processo vem 

sendo conduzido junto ao IBAMA, tendo FuRNAS requerido a licença ambiental prévia do empreendimento em maio 

de 2005.  O ano de 2006 foi crucial no atendimento às demandas aportadas pelo IBAMA ao processo.

Transmissão
Dezesseis mil quilômetros de linhas do sistema de transmissão de FuRNAS também foram construídos no período 

anterior à Política Nacional do Meio Ambiente e, por isso, também representam um desafio para a Empresa para 

obtenção do licenciamento.

FuRNAS implanta Programas de Recuperação de Áreas Degradadas, quando da implantação de suas linhas de 

transmissão, visando recuperar e reintegrar os locais utilizados durante sua construção e operação, bem como 

programas de monitoramento da fauna, de educação ambiental e de preservação do patrimônio arqueológico, 

dentre outros. 

Principais Ações de 2006

Política Ambiental
A Política Ambiental formal de FuRNAS foi aprovada pela Diretoria Colegiada da Empresa em março de 1998, conforme 

a seguir:

“Como Empresa de geração e transmissão de energia elétrica, insumo básico para o desenvolvimento econômico 

e social, FuRNAS reconhece que suas atividades podem levar a interferência ambiental, sendo seu compromisso 

conduzir as ações da Empresa respeitando o meio ambiente, com base nos seguintes princípios:

• Integração da Política Ambiental às demais Políticas da Empresa.

• Incorporação da componente ambiental às etapas de planejamento, projeto, construção e operação de seus 

empreendimentos.

• Atendimento à legislação ambiental e aos compromissos ambientais assumidos.

• Tornar públicas as informações ambientais associadas a seus empreendimentos.

• Diálogo com empregados, comunidades e demais partes interessadas, tendo em vista a troca de informações e a 

busca de soluções participativas.

• Promoção de treinamento e participação em ações de educação ambiental, no que se refere às atividades da 

Empresa.

• Aperfeiçoamento de processos e incorporação de novas tecnologias visando a melhoria contínua do desempenho 

ambiental.

• Racionalização do uso de recursos naturais e combate ao desperdício de energia elétrica.”

Sua implantação tem promovido benefícios à Empresa, não só pelo compromisso formalmente assumido pela Diretoria 

Colegiada, como pela internalização da questão ambiental nas atividades de FuRNAS; pela sua divulgação no plano 

externo; pela sua adequação às normas ISO 14.001; e pela sua compatibilização com a Política Ambiental do Grupo 

ELETROBRÁS e com as demandas da sociedade em relação ao desenvolvimento sustentável.

Em 2006, foi formulada a Política de Recursos Hídricos da Empresa, compatibilizando-a com os preceitos estabelecidos 

na Política Nacional de Recursos Hídricos e com as demais políticas de FuRNAS. 

Foi ainda constituído um Grupo de Trabalho interdepartamental, com a missão de elaborar e propor a Política de 

Gestão de Resíduos, a ser incorporada à Política Ambiental de Furnas. 
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PLAMER – Plano Ambiental de Emergência 

Em 2006, FuRNAS implantou o Plano Ambiental de Emergência para atender as áreas de operação da empresas 

visando a preservação do Meio Ambiente. Tendo como principais objetivos:

• evitar que os impactos decorrentes de acidentes extrapolem os limites de segurança estabelecidos para o 

empreendimento;

• prevenir que interferências externas ao evento não contribuam para o seu agravamento;  e

• produzir um instrumento prático que propicie respostas rápidas e eficazes em situações emergenciais, contemplando 

as atribuições e responsabilidades dos envolvidos.

Três grupos multidepartamentais foram criados, com diferentes atribuições:

O GRuPO GESTOR atua na coordenação e avaliação do processo de implementação do PLAMER. 

O grupo do PLANO DE AÇÕES EMERGENCIAIS (PAE) providencia a revisão e adequação dos Planos de Emergência 

existentes a um modelo de referência. Esse modelo é estabelecido a partir de análises dos aspectos e riscos ambientais 

existentes em cada empreendimento, priorizando as ações, visando impedir e/ou minimizar os danos ao meio 

ambiente, às pessoas e ao patrimônio da Empresa. 

O grupo do PLANO DE COMuNICAÇÃO (PCE) atua junto às áreas de Coordenação de Comunicação, Assessoria de 

Legalização e Assuntos da Eletricidade, Departamento de Segurança e Higiene Industrial, Departamento de Saúde, 

Departamento de Serviços Geraise outros setores relacionados, a fim de estabelecer uma sistemática de apoio no caso 

de ocorrência de acidentes ambientais, garantindo assim a eficiente comunicação com os órgãos de apoio interno e 

externo, de forma a agilizar as ações do PAE disponíveis para o controle da situação de emergência.

Outras Ações 

Mexilhão Dourado

Com relação às atividades voltadas ao mexilhão dourado, foi criado um grupo multidisciplinar, com o objetivo de 

desenvolver e coordenar dentro do âmbito de FuRNAS todas as atividades preventivas destinadas a evitar a presença 

do molusco nos reservatórios da Empresa.

O grupo realiza ações de monitoramento, que constam da análise mensal da água proveniente dos reservatórios 

de Itumbiara, Porto Colômbia, Marimbondo e Manso e da inspeção mensal de um substrato colocado dentro dos 

reservatórios das usinas hidrelétricas citadas acima.

O controle atualmente realizado consiste na prevenção de sua presença dentro dos reservatórios através de 

campanhas educacionais voltadas para conscientização do risco ambiental e para os cuidados necessários para evitar 

seu transporte involuntário.

Comunicação Social

As atividades de Comunicação Social, voltadas para o AHE Simplício-Queda Única, foram iniciadas ainda na fase 

de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, momento em que foi desenvolvido um Diagnóstico Ambiental 

Participativo na região. No total, 606 pessoas participaram das palestras realizadas nos municípios de Três Rios e 

Sapucaia, no Rio de Janeiro, e Chiador e Além Paraíba, em Minas Gerais.

Educação Ambiental

FuRNAS, por meio da educação ambiental, vem desenvolvendo ações de caráter educativo em municípios sob 

influência de seus empreendimentos, como é o caso dos municípios da área de influência do AHE Simplício–Queda 

Única e das Linhas de Transmissão Ouro Preto 2–Vitória e São José–Magé. O objetivo é que esses empreendimentos 

sejam uma “janela de oportunidades” à prática da educação ambiental, que visa à conservação da natureza.

Saúde

No Aproveitamento Múltiplo de Manso, várias ações foram realizadas em 2006, no sentido de monitorar o perfil 

epidemiológico das doenças e vetores de endemias da população afetada pelo empreendimento, por meio de 

medidas de controle e prevenção de doenças endêmicas.

Na usina Hidrelétrica Serra da Mesa, foi dada continuidade aos convênios para controle e profilaxia da raiva transmitida 

por morcegos e da malária. Também teve andamento o Acordo de Cooperação Técnica ajustado com a FIOCRuZ, para 

dar continuidade ao monitoramento do vetor da esquistossomose.  

Coleta Seletiva

Em 2006 foi implantado na sede da Empresa o Projeto de Coleta Seletiva, lançado na Semana do Meio Ambiente. O 

projeto tem o objetivo de ajustar a conduta da Empresa quanto à gestão de seus resíduos, ampliando os procedimentos 

já sistematizados e, também, promover junto aos funcionários a cultura antidesperdício, por meio da redução do uso, 

o reaproveitamento e a reciclagem de materiais. Na primeira fase da implantação, 207 funcionários que trabalham na 

limpeza e no restaurante de FuRNAS foram capacitados como agentes ambientais, além da distribuição de três mil 

cartilhas com informações sobre os impactos ambientais causados pelo lixo, a política dos 3Rs (Reduzir, Reaproveitar 

e Reciclar) e a importância da prática da coleta seletiva. 

Conservação Ambiental
{GRI EN13}

No campo da conservação e preservação ambiental, FuRNAS atua em três principais vertentes:  a primeira, relacionada 

à preservação de ecossistemas, decorrente da compensação ambiental pela implantação de empreendimentos da 

Empresa.  Nesse sentido, FuRNAS vem investindo em unidades de conservação de distintas categorias no território onde 

a Empresa atua, colaborando com a preservação de cerca de 1.230.000 hectares dos Biomas Cerrado e Mata Atlântica. 

São 24 unidades de conservação beneficiárias dos recursos decorrentes da compensação ambiental dos 

empreendimentos de FuRNAS. Cada uma delas tem definido seu órgão gestor. Existem quatro terras indígenas 

beneficiárias de recursos provenientes da implantação de empreendimentos de FuRNAS. 

Unidade de Conservação Órgão Gestor Hectares
Chapada dos Veadeiros IBAMA 61.000
Serra da Bocaina IBAMA 61.512
Tinguá IBAMA 26.000
Terra Ronca AGMA 50.000
Serra de Caldas Novas AGMA 12.300
Pirineus AGMA 2.833
Paraúna AGMA 3.250
Altamiro de Moura Pacheco AGMA 3.100
Bananal/Cantão NATuRATINS 16.780
Santa Teresa NATuRATINS 50.000
Cantareira IF/SP 7.916
Serra do Mar IF/SP 315.000
Jurupará IF/SP 26.250
Itaberá IF/SP 180
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Unidade de Conservação Órgão Gestor Hectares
Itapeva IF/SP 106
Cratera da Colônia SVMA/SP 53
Cabeceiras do Rio Cuiabá FEMA/MT 264.029
Chapada dos Guimarães FEMA/MT 251.847
São Camilo IAP 385
Grão Mogol IEF/MG 33.324,72
Olhos D’Água SEMARH 16
Guará SEMARH 310
JK SEMARH 2.311
Rota das Garças PMVIANA 20,1
Avá-Canoeiro FuNAI 38.000
Barragem FuNAI 26,30
Krukutu FuNAI 25,88
Jaraguá FuNAI 1,75
Total 1.226.577

Orgãos Gestores:

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

AGMA – Agência Goiana do Meio Ambiente

NATuRATINS – Instituto Natureza do Tocantins

IF/SP – Instituto Florestal (São Paulo)

SVMA/SP – Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (São Paulo)

FEMA/MT  – Fundação Estadual do Meio Ambiente (Mato Grosso)

IAP – Instituto Ambiental do Paraná

IEF/MG – Instituto Estadual de Florestas (Minas Gerais)

SEMARH – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (DF)

PMVIANA – Prefeitura Municipal de Viana

FuNAI – Fundação Nacional do Índio

Em 2006, foram feitas gestões com órgãos ambientais que administram unidades de conservação nas esferas 

federal, estadual e municipal, com previsão de investimentos em novas unidades. Entretanto, apesar de já definida, a 

concretização dos instrumentos contratuais que regem a aplicação de recursos não foi concluída nesse exercício.

A segunda vertente, relacionada à conservação ambiental, se refere à produção de mudas de espécies vegetais que 

ocorrem nas áreas onde a Empresa atua. Essa produção é desenvolvida em cinco viveiros de mudas de FuRNAS, 

cuja produção anual monta a ordem de 630 mil mudas. A produção é destinada a ações de recuperação de áreas 

degradadas pelos empreendimentos da Empresa e ao reflorestamento de áreas, quer diretamente por FuRNAS, ou em 

parceria com prefeituras.

A terceira vertente é relacionada às ações desenvolvidas, visando à preservação da biodiversidade nas áreas sob 

influência dos empreendimentos da Empresa, como por exemplo, a criação de bancos de germoplasma vegetal e de 

tecidos/sangue de animais silvestres. Desde a implantação das usinas Hidrelétricas de Serra da Mesa e de Corumbá, 

FuRNAS realiza resgate de germoplasma (conjunto de materias hereditários de uma espécie) nas obras de usinas e, a 

partir de 2002, também na construção de suas linhas de transmissão.

Desempenho Ambiental

Indicadores Ambientais
Visando acompanhar a complexidade associada à regularização, implantação e operação de empreendimentos de 

geração e transmissão de energia elétrica de FuRNAS, nos seus aspectos ambientais, foram eleitos cinco indicadores, 

por meio dos quais é possível verificar a evolução da atuação da Empresa nesse campo, considerando o período 

acumulado até 2000 e a partir daí até o ano de 2006.

Indicador Número de MW Licenciados

O indicador representa a capacidade nominal instalada das usinas termelétricas e hidrelétricas de FuRNAS licenciadas 

(4.959,9 MW) e a potência natural das linhas de transmissão da Empresa, também licenciadas (15.274 MW), com tensão 

variando de 138 a 750 kV, resultando em um total acumulado, até o ano de 2006, de 20.233,9 MW nessa situação.

Considerou-se como licenciado o empreendimento que já dispunha de pelo menos uma das três modalidades de 

licenças ambientais previstas no Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA): licença prévia, de instalação ou de 

operação.

Acumulado até o Ano Geração (G) MW Transmissão (T) MW
2000 2.490 11.553
2001 2.490 11.553
2002 2.490 14.322
2003 2.490 14.732
2004 3.292 15.146
2005 3.672,9 15.274
2006 4.959,9 15.274
Subtotal 4.959,9 15.274
Total (G + T) 20.233,9

O acréscimo na capacidade nominal instalada das usinas de FuRNAS em 2006 é devido à inclusão das usinas 

Hidrelétricas de Serra do Facão, Foz do Chapecó, Retiro Baixo e Baguari no Sistema FuRNAS.
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Indicador Área de Espelho D’água Monitorada

Considera-se a área dos reservatórios das 11 usinas hidrelétricas de FuRNAS em operação, que são monitoradas em 

termos de parâmetros limnológicos e de qualidade da água e de composição ictiofaunística. Essa área é de 5.695 km2 

de espelho d’água, monitorada temporalmente.

A alteração na área monitorada em relação ao período anterior a 2006 decorre da entrada em operação da usina 

Hidrelétrica Peixe Angical.  

Indicador Número de Hectares de Área Protegida 

Como compensação ambiental pela implantação de seus empreendimentos, FuRNAS tem investido, conforme quadro 

a seguir, na consolidação de unidades de conservação instituídas pelo Poder Público, tais como parques nacionais, 

estaduais e municipais, reservas biológicas, estações ecológicas e áreas de proteção ambiental, bem como em reservas 

indígenas. Trata-se de expressivo investimento para a conservação da biodiversidade dos ecossistemas brasileiros nos 

quais a Empresa tem atuado (Mata Atlântica e Cerrado), cobrindo uma área de cerca de 1.230 mil hectares (ha).

Acumulado até o Ano Área Protegida (ha)
2000    825.204
2001 1.192.794
2002 1.193.179
2003 1.193.179
2004 1.193.232
2005 1.226.577
2006 1.226.577
Total Consolidado 1.226.577

A legislação ambiental brasileira relativa à compensação ambiental de empreendimentos está em vigor desde 1987, 

tendo FuRNAS sido uma das empresas nacionais pioneiras no seu cumprimento, quando da implantação das usinas 

Hidrelétricas Serra da Mesa e Corumbá, cuja construção iniciou-se em meados da década de 1980. Desde então, 

a Empresa tem contribuído sobremaneira na conservação ambiental. Em 2006, a Empresa manteve entendimentos 

junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para o estabelecimento 

de novo mecanismo contratual padrão visando à aplicação dos recursos financeiros advindos da compensação 

ambiental, bem como para a eventual adesão de FuRNAS ao Fundo de Compensação Ambiental administrado pela 

Caixa Econômica Federal.

Indicador Educação Ambiental

No início da década de 2000, FuRNAS começou a investir, não só na comunicação social junto às populações afetadas 

por seus empreendimentos, mas, também, formalmente, em educação ambiental, em parceria com secretarias 

estaduais e municipais de educação e com organizações não-governamentais. No período de 2000 a 2006, 110.337 

alunos foram contemplados com programas de educação ambiental, distribuídos em 122 municípios situados na área 

sob influência de linhas de transmissão da Empresa e da usina de Manso, conforme mostra o quadro a seguir:

Acumulado Até o Ano Nº de Alunos Educados Nº de Municípios Atendidos
2000   3.360 06
2001   4.280 13
2002   4.280 13
2003 38.247 52
2004 61.266 92
2005 109.857 122
2006 110.337 122
Total Acumulado 110.337 122

Observa-se um salto significativo no universo de alunos contemplados com educação ambiental, a partir de 2003, 

quando a Empresa passou a desenvolvê-las em parceria com entidades externas com capacidade operacional e alto 

nível de especialização.
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Indicador Número de Sítios Arqueológicos Identificados e Estudados

O indicador em foco considera o número de sítios arqueológicos pré-históricos e históricos identificados/

prospectados/levantados e estudados/resgatados/ pesquisados durante a implantação de empreendimentos de 

geração e transmissão de energia de FuRNAS, totalizando 1.292 sítios.

Acumulado até o Ano Nº de Sítios Identificados Nº de Sítios Estudados
2000 517 303
2001 517 446
2002 584 523
2003 602 556
2004 657 580
2005 674 606
2006 674 618
Total Acumulado 674 618
Total Global Acumulado 1.292

Os números mais significativos foram registrados na década de 1990, quando FuRNAS concluiu a construção das usinas 

Hidrelétricas Serra da Mesa, Corumbá e Manso. A partir de 2000, as referências dizem respeito somente a sistemas de 

transmissão, cuja metodologia difere daquela adotada para as usinas hidrelétricas, em que a identificação e o estudo 

ocorrem simultaneamente.  Observa-se que em 2006 não foram identificados novos sítios e que foram estudados 12, 

identificados nos anos anteriores.

Sistemas de monitoramento de emissão de CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera  

Nas usinas Termelétricas Santa Cruz e Campos, localizadas no estado do Rio de Janeiro, FuRNAS realiza o monitoramento 

da qualidade do ar para determinar as taxas de emissão de poluentes, tais como dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, 

monóxido de carbono e material particulado. A Empresa verifica se esses dados estão em conformidade com os padrões 

de emissão estabelecidos pela legislação ambiental brasileira. Tal monitoramento também permite que sejam feitas a 

modelagem e a conseqüente previsão da dispersão atmosférica dos poluentes na área sob influência dessas usinas.

Além disso, é feito o monitoramento dos efluentes líquidos dessas usinas, por meio de programas implantados segundo 

as diretrizes estabelecidas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEEMA), órgão de controle ambiental do 

estado do Rio de Janeiro. É executado o Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos (PROCON Água), informando 

regularmente à FEEMA, por intermédio do Relatório de Efluentes Líquidos (ERA), as características qualitativas e 

quantitativas dos efluentes líquidos dessas usinas.

O projeto de P&D Balanço de Carbono em FuRNAS, iniciado em 2003, busca desenvolver uma metodologia de medição 

de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) adequada para os reservatórios tropicais. O projeto, desenvolvido em oito 

reservatórios de FuRNAS, consolidou as metodologias empregadas e vem contribuindo com a formação de recursos 

humanos nessa área.

Resíduos

Em julho de 2006 foi concluída a substituição de todos os transformadores a base de PCB (ascarel) nas usinas 

de Marimbondo (21), Porto Colômbia (6) e SE de Araraquara (2), por transformadores a seco ou com óleo Rtemp 

(parafínico).

No ano de 2006 foram descartados, através de contrato firmado com a empresa WPA Ambiental, 14.040 kg de resíduos 

de ascarel, contidos em 10 transformadores (descontaminação) e 13 tambores de óleo (incineração).

Participação em comitês e em fóruns de recursos hídricos, de meio ambiente, etc.

FuRNAS participou, em 2006, dos seguintes fóruns e comitês de recursos hídricos e de meio ambiente:

• Comissão Executiva Regional da Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, para a Elaboração do Plano Nacional de 

Recursos Hídricos;

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

Recursos Hídricos;

• Comissão Executiva Regional da Região Hidrográfica do Rio Paraná, para a Elaboração do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos;

• Grupo de Trabalho do Lago de Serra da Mesa, da Câmara Técnica de Análise de Projetos (CTAP) do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos (CNRH);

• Subcomitê de Meio Ambiente do Comitê de Operação, Planejamento, Engenharia e Meio Ambiente (COPEM) da 

ELETROBRÁS;

• Comitê de Meio Ambiente da Associação Brasileira de Indústrias de Base (ABDIB);

• Comitê de Meio Ambiente da Associação Brasileira das Grandes Empresas Geradoras de Energia Elétrica (ABRAGE);
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Certificações Ambientais
{GRI EN30}

FuRNAS possui duas subestações certificadas pelas Normas Brasileiras (NBR) da Série ISO 14.001, as Subestações de 

Ibiúna e de Foz do Iguaçu. Em 2006, foi concluído o processo de migração do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

certificado em ambas as subestações, conforme a NBR ISO 14.001:1996, para a NBR ISO 14.001:2004, tendo sido 

realizadas as auditorias necessárias.

Também foram realizadas, no período, auditorias ambientais compulsórias nas Subestações de Foz do Iguaçu e Ivaiporã 

e nas usinas Termelétricas de Santa Cruz e Campos.

As Subestações de Poços de Caldas e Cachoeira Paulista e usina de Campos encontram-se em processo de 

certificação.

Total investido em programas e projetos de meio ambiente
Durante o ano de 2006 foram investidos R$ 24,908 milhões nos diversos aspectos de interação com o meio ambiente, 

que correspondem a 4,45% da receita operacional e 0,47% da receita líquida.
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Conservação de Energia

Entrevista com Geraldo Tavares, professor da Universidade Federal Fluminense e 
diretor do Laboratório de Energia dos Ventos. 

   Existe desperdício de energia no Brasil?

Tem muito. Até pela cultura brasileira. Nós não fazemos manutenção na nossa casa. Só quando temos um problema, 

chamamos o eletricista ou o bombeiro. No serviço público, a manutenção não existe, o desperdício é enorme, e ainda 

tem um agravante: ninguém tem idéia de quanto custa a energia. Para as pessoas, parece que ela é de graça, porque 

a conta vai para a área administrativa. Raramente é analisada por quem consumiu a energia ou por uma parte técnica. 

um exemplo que aconteceu na universidade Federal Fluminense (uFF): aqui não tinha ar condicionado, aí alguém 

comprou um novo pra casa e trouxe o velho pra cá. O gasto de energia desse ar condicionado velho era tão grande 

que, se a uFF comprasse um novinho e instalasse, em seis meses a diferença da despesa era suficiente para pagar o 

valor do novo. O próprio governo em 2001, naquela época no apagão, estimou que havia um desperdício de cerca de 

35% nos prédios públicos.

   Quais ações podem ser desenvolvidas com o objetivo da conservação de energia?

O maior gasto de energia no mundo é com edificações: 33% da energia mundial são gastos para construir, manter 

e operar prédios. Existe um movimento para inserir a conservação de energia na arquitetura, isso está começando a 

ser pensado no Brasil. Mas isso só afeta os prédios novos. Temos todo um estoque de prédios antigos que não foram 

construídos sem essa preocupação. O que houve muito foi a construção de prédios sem considerar as condições 

climáticas, valorizando muito a parte estética e esquecendo a parte funcional. Alguns prédios, por exemplo, da década 

de 1980, inteiramente de vidro, são prédios bons para a Europa, para lugares frios, porque aí, quando o sol bate, 

esquenta um pouco e diminui o gasto com aquecimento. Mas no Brasil um prédio assim tem que ter ar condicionado 

central ligado o tempo inteiro. Por outro lado, aquelas casas de fazendas cheias de janelas enormes são sempre 

fresquinhas, ventiladas. É uma construção própria para o clima brasileiro. 

Por mais que o engenheiro ache que a engenharia dele é neutra, não tem jeito, toda engenharia é social. A gente 

coloca sempre nossos valores e na época da concepção da maioria dos prédios já construídos a economia de energia 

não era um valor, não havia a necessidade de se conservar energia. Pelo contrário, teve uma época, nos anos 1980, 

em pleno milagre brasileiro, em que era bonito gastar energia, deixar o prédio todo aceso. E o interruptor era um 

só para um andar inteiro. Então aqui na uFF, por exemplo, um professor que desse aula até mais tarde, mantinha o 

prédio inteiro aceso. E isso acontecia em todo prédio público. Com o tempo, as lâmpadas foram queimando, não havia 

reposição e começamos a ter sala em que uma parte era super iluminada e a outra totalmente escura, parecendo 

uma boate. Na época do nosso projeto na uFF, nós trocamos todas as lâmpadas e reatores do campus e, uma coisa 

muito simples, cada sala passou a ter um interruptor. Com essa e outras medidas, simples também, nós ganhamos 

dois prêmios Procel.

uma coisa importante é que as ações de conservação de energia estejam alinhadas com os objetivos básicos da 

instituição.



   Seria possível fazer um breve histórico da experiência brasileira de conservação de energia?  

É uma história muito recente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em 1971, 1973, houve aquela crise do petróleo, 

que saiu de uS$ 1 para uS$ 10, o barril. Todo mundo começou a se preocupar com a energia, foi o primeiro alerta. 

Em 1976, o César Cals foi ser diretor da Eletrobrás e criou uma assessoria de fontes alternativas. Ele começou a dar 

palestras, falando sempre sobre esse assunto, acabou ficando conhecido no meio e foi chamado para ser Ministro 

de Minas e Energia.

Em 1979, com a segunda crise do petróleo, o Brasil tinha um problema sério: o petróleo passou de uS$ 10 para uS$ 

50. E a situação ficou inviável, porque o país importava muito petróleo. O Delfim Neto chamou todos os ministros 

para ver o que podia ser feito. O César Cals e o Carlos Campos, que trabalhava com ele desde a Eletrobrás, fizeram 

um planejamento na área de energia, que previa a implementação do Proálcool e do Biodiesel, além do aumento da 

produção da Petrobras.

Em 1984, foi criado o PDE (Programa de Etiquetagem), uma idéia muito boa, que é o seguinte: todo equipamento 

produzido no Brasil tem que ter uma etiqueta que diga quanto ele consome de energia, apresentando dados aferidos 

em um laboratório oficial. Dessa forma, estimula o desenvolvimento e o uso de tecnologias que consomem menos 

energia. 

Em 1985, foi criado o Procel, que é um programa da Eletrobrás para conservação de energia elétrica e em 1991, o 

Programa Nacional de Conservação de Petróleo e Derivados (Conped). 

E esse pessoal vem trabalhando nisso, com sucessos, com fracassos, porque é muito difícil, é preciso mudar a cultura 

do povo brasileiro. O que tem que mudar é a mentalidade.

   Pode-se falar na existência de uma política pública de conservação de energia no Brasil?

Existe. Pode-se discutir se é eficiente ou não, mas que ela existe, existe. Boa em alguns aspectos, ruim em outros. Mas é 

muito melhor ter uma política mais ou menos que não ter política nenhuma. Qualquer coisa que se faça pela primeira 

vez é difícil. Por exemplo: essa questão da etiquetagem é fantástica. Tem problemas? Tem. Mas a cada dia melhora. 

Aprende uma coisa aqui, melhora ali. Como tudo na vida.

   Quais os principais ensinamentos da experiência de 2001?

A experiência de 2001 foi fantástica. Primeiro porque definiu claramente que existe desperdício. Todos nós conseguimos 

cumprir aquela meta sem muito desconforto. E só se aprende com a crise. Outro ensinamento daquela experiência 

é que o fundamental é a mobilização da população. A iniciativa privada não desenvolve nenhum mercado, quem 

desenvolve é o Governo através de políticas. O que a iniciativa privada faz é aproveitar nichos de mercado criados 

pelo Governo.

   Em que medida as novas questões relacionadas à sustentabilidade ambiental estão impactando a questão 

da conservação de energia? 

Na hora em que o emocional coletivo começa a se interessar pela questão ambiental, os políticos passam a prestar 

atenção, aí vão fazer leis e a iniciativa privada vai seguir nesse sentido. O que está acontecendo hoje é que o mundo 

percebeu que o petróleo não vai acabar, que era o grande medo, mas a humanidade é que vai acabar se continuar 

queimando petróleo como queima hoje. Ou a gente realmente começa a agir agora, ou vai embora. É por isso que eu 

acho que as energias renováveis vão começar a ter um público muito grande. Porque o governo vai começar a fazer 

leis a favor do meio ambiente e qualquer negócio só é viável graças à legislação.

   Quais as perspectivas futuras da conservação? 

Maior eficiência e novas alternativas de energia. Você pode fazer um sistema energético 100% renovável. Isso não é 

um custo econômico, pelo contrário. É um ganho. O Brasil é o país que está melhor preparado para ter um sistema 

todo renovável. Energia elétrica: 85% já é hidráulica. Tem uma costa enorme com vento pra explorar eólica. Tem sol 

em todos os cantos do país, que pode ser aproveitado não só colocando células fotovoltaicas, mas também com 

aquecimento solar. Temos o Proálcool. O importante é ter legislação pra criar mercado. O Brasil deveria pegar os 

melhores exemplos que se tem no mundo e fazer uma legislação parecida, adaptada à nossa realidade.

  Existe contradição no fato de empresas que vendem energia elétrica investirem na conservação de energia? 

Há até pouco tempo eu achava que sim. Agora eu acho que o negócio dela tem que estar junto com o meio ambiente. 

Se ela precisar de mais energia e puder usar conservação para não precisar construir, por exemplo, uma termelétrica, é 

melhor, porque isso comprometeria a imagem da empresa. Em muitos países ela teria que pagar uma taxa de poluição. 

E, com medidas de conservação, ela pode atender mais clientes com a mesma quantidade de energia.

Hoje em dia eu vejo as empresas com muito interesse, porque todo mundo está preocupado com o meio ambiente. 

As pessoas estão começando a entender que não é uma questão ganho financeiro versus meio ambiente. É meio 

ambiente ou nada. Além disso, as empresas de energia elétrica têm interesse em manter o ecossistema. Imagina o Rio 

São Francisco secando, como fica a Chesf? Imagina o Rio Grande secando, como fica FuRNAS? Então elas vão investir 

muito dinheiro em reflorestamento, em pagar para as pessoas não destruírem mananciais, até em evitar que se jogue 

esgoto nos rios.

As ações de conservação de energia têm como principal objetivo promover, junto à sociedade, o uso adequado da 

energia, evitando o seu desperdício. 

Essas ações são expressão de cidadania e responsabilidade social e ambiental, uma vez que se fundamentam no uso 

consciente dos bens coletivos, como a energia e os recursos naturais, promovendo reflexões sobre os atuais padrões 

de consumo, a sustentabilidade ambiental e a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Internamente, estão 

diretamente vinculadas à Política de Gestão Ambiental, à Política de Cidadania Empresarial e Responsabilidade Social 

de FuRNAS e ao seu Código de Ética. 

Setorialmente, as ações de promoção da conservação de energia estão alinhadas à legislação nacional referente ao 

combate ao desperdício de energia elétrica e às diretrizes de eficiência energética definidas pelo Ministério de Minas 

e Energia (MME). Estão também alinhadas ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), cuja 

coordenação, em âmbito nacional, cabe à Eletrobrás.
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Conservação de Energia em Furnas

{GRI EN7 e Princípio 9}

As ações de promoção da conservação de energia desenvolvidas por FuRNAS são de duas naturezas:

• Ações educativas, prioritariamente direcionadas às novas gerações, visando sensibilizá-las para que adotem práticas 

conscientes e sustentáveis de consumo. É dada especial atenção aos municípios em que FuRNAS se faz presente 

através de suas unidades regionais de construção e de operação.

• Estudos técnicos, destinados a analisar e propor melhorias em instalações e sistemas elétricos de áreas públicas e 

privadas, de modo a torná-los energeticamente eficientes.

Para a realização dessas ações, tanto as educativas quanto as técnicas, são estabelecidas parcerias internas e com 

diversos setores da sociedade como a Eletrobrás; Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, de Energia, de Meio 

Ambiente e de Cultura; universidades públicas e privadas; Associações comerciais e industriais; órgãos da Defesa Civil; 

Parques Públicos; Concessionárias de Energia Elétrica; ONGs; e Sociedade de Zoológicos do Brasil, abrangendo as esferas 

federal, estadual e municipal.

Em 2006, foram implementados 60 projetos de conservação de energia, abrangendo 46 municípios, localizados nos 

estados de MG, RJ , ES, GO, SP, PR e no DF. Foram diretamente envolvidas nessas atividades cerca de 267 mil pessoas.

Ações Educativas 

Dentre os programas educativos, destacamos o programa de educação ambiental A Natureza da Paisagem – Energia: 

Recurso da Vida, destinado a professores dos ensinos fundamental e médio. Esse programa vem sendo sistematicamente 

implementado nas comunidades impactadas por empreendimentos da Empresa. Através dele, os professores 

capacitados tornam-se multiplicadores dos conceitos e práticas de conservação de energia. Em 2006, foram treinados 

no programa cerca de 1240 professores dos 46 municípios atendidos. Considerando-se que um professor possa atingir 

cerca de 90 alunos por ano, foram potencialmente atingidos cerca de 112 mil estudantes.

O programa FuRNAS/PROCEL nas Escolas se baseia em visitas guiadas às instalações da Empresa e na realização de 

atividades lúdico-pedagógicas sobre a conservação de energia, baseadas em metodologias educativas sistematizadas. 

Em 2006, foram capacitados cerca de 42.300 alunos da escola básica. 

FuRNAS estende esse programa para os filhos de seus empregados, visando criar um espaço de interação do jovem 

com o trabalho de seus pais, ao mesmo tempo em que dá informações e sensibiliza para uso racional dos recursos 

naturais com foco no combate ao desperdício de energia elétrica e água. Em 2006, o programa atendeu a 249 jovens, e 

foi realizado apenas em algumas das áreas da Empresa: Escritório Central, no Rio de Janeiro, usinas de Itumbiara e Serra 

da Mesa, bem como nas Subestações de Cachoeira Paulista, Jacarepaguá, Samambaia e Bandeirantes. 

FuRNAS desenvolve ainda o programa Patrulha da Energia, com o objetivo de dinamizar as questões de conservação 

de energia e uso racional da água, na escola e na comunidade, por meio da atuação de um time de estudantes 

adequadamente capacitados. O programa mobilizou 4.858 alunos, que têm a missão de multiplicação de conceitos e 

ações para outros jovens com a orientação de 568 professores e 307 tutores. 

O programa Educação para a Conservação destina-se a sensibilizar o público que freqüenta os parques públicos das 

cidades de São Paulo e Belo Horizonte. Esse programa promoveu, em 2006, atividades educativas para cerca de 5.520 

alunos e 2.450 adultos, através de trilhas monitoradas, palestras e oficinas direcionadas para os temas “meio ambiente” 

e “conservação de energia elétrica”, tendo como meta a busca do desenvolvimento sustentável.

Projeto: FuRNAS/PROCEL para os filhos dos funcionários” (RJ)
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Parcerias

FuRNAS desenvolve grande parte dessas ações em parcerias com outras organizações.

Em parceria com a Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, foram realizados cursos direcionados a síndicos 

e porteiros, buscando fornecer informações e práticas para que evitem o desperdício de energia e de água, e 

contribuam para melhorar o desempenho de suas funções. Em 2006, foram realizados 18 cursos, atingindo cerca de 

1.680 pessoas. 

Em 2006, FuRNAS ampliou as suas parcerias com universidades públicas e privadas para capacitação de professores 

nas metodologias de combate ao desperdício de energia e água. Eles se tornam multiplicadores desses conceitos e 

práticas junto às comunidades do entorno. Foram também ministradas palestras de sensibilização sobre arquitetura 

e sistemas elétricos eficientes e realizados eventos para os universitários e a comunidade escolar do entorno das 

universidades. Os indicadores desse programa são 16 palestras e 830 participantes.

Também buscando contribuir para a formação continuada de profissionais da educação, FuRNAS, em parceria com 

a Escola da Natureza da Secretaria de Educação do Distrito Federal, integrou o Curso de Formação de Educadores 

Ambientais com o Módulo “Energia”. Esse módulo, com duração de 30 horas, visou promover a reflexão e a ação dos 

multiplicadores para o combate ao desperdício de energia e água, e para a inserção desses temas no currículo escolar. 

Participaram dessa iniciativa 141 professores do Distrito Federal e cidades satélites. A pedido da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, o Módulo “Energia” foi aprofundado e ministrado em 48 horas para 

cerca de 30 profissionais daquela Secretaria.

Outras ações educativas como jogos, trilhas, leituras e veiculação do tema foram realizadas em feiras e exposições 

mostrando que, através de atitudes individuais e coletivas, podemos mobilizar a sociedade como um todo. Em 2006, 

FuRNAS participou de 62 eventos, desenvolvendo atividades de sensibilização. Participaram cerca de 156 mil pessoas. 

Para divulgar os conceitos de conservação de energia bem como motivar o público para que participem das 

atividades, foram realizadas cerca de 53 inserções na mídia empresarial interna e 37 na mídia externa como jornais, 

rádio, TV e internet. 

Ações Técnicas

São consideradas ações técnicas:

• as avaliações de desempenho e eficiência de sistemas elétricos em instalações prediais e sistemas de iluminação 

pública, visando à sua adequação e à redução do consumo de energia;

• o gerenciamento da otimização energética de sistemas elétricos e de sistemas de iluminação de destaque em prédios 

e áreas públicas.

A eficientização de sistemas elétricos em áreas próprias de FuRNAS, incluindo a modernização dos sistemas de 

distribuição de água no Escritório Central, vem permitindo a economia de 7,4 milhões de litros no consumo anual de 

água e de 5.400 MWh no consumo anual de energia elétrica. 

Usina/Subestação consumo médio mensal (kWh)

usina de Corumbá               206.360 

usina de Funil               137.635 

usina de Furnas  N/D 

usina de Itumbiara               707.752 

usina de Luiz Carlos Barreto de Carvalho (Estreito)  N/D 

usina de Manso                 86.370 

usina de Marimbondo                 55.320 

usina de Mascarenhas de Moraes (Peixoto)  N/D 

usina de Peixe Angical               540.000 

usina de Porto Colômbia               404.476 

usina de Serra da Mesa               850.000 

usina de Campos  N/D 

usina de Santa Cruz  N/D 

Subestação de Adrinópolis  N/D 

Subestação de Araraquara                 55.300 

Subestação de Barro Alto  N/D 

Subestação de Brasília Geral                 35.000 

Subestação de Bandeirantes                 50.540 

Subestação de Brasília Sul               151.000 

Subestação de Cachoeira Paulista  N/D 

Subestação de Campinas  N/D 

Subestação de Campos  N/D 

Subestação de Foz do Iguaçu  N/D 

Subestação de Grajaú  N/D 

Subestação de Guarulhos                 71.858 

Subestação de Gurupi                 42.762 

Subestação de Ibiúna                       475 

Subestação de Imbariê                 13.119 

Subestação de Itaberá                 98.434 

Subetsação de Itutinga  N/D 

Subestação de Ivaiporã                 44.508 

Subestação de Macaé  N/D 

Subestação de Mogi das Cruzes                 57.927 

Subestação de Niquelândia                 21.863 

Subestação de Pirineus  N/D 

Subestação de Poços de Caldas  N/D 

Subetsação de Rio Verde  N/D 

Subestação de Rocha leão  N/D 

Subestação de Samambaia  N/D 

Subestação de São Gonçalo  N/D 

Subestação de São José                 48.008 

Subestação de Tijuco Preto               432.450 

Subestação de Viana  N/D 

Subestação de Vitória  N/D 
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Em 2006 foram realizados 75 diagnósticos energéticos: um em estação de tratamento de água e esgoto, um em 

instalação própria, 73 em prédios públicos e, entre estes, 35 em escolas.

Foram gerenciados, por meio de Acordos de Cooperação Técnica, os projetos de iluminação de destaque em 

monumentos e áreas de interesse público, tendo sido implantados os sistemas de iluminação eficiente e de destaque 

do Teatro Villa-Lobos e do Parque do Museu da República, ambos no Rio de Janeiro. Vale a pena ressaltar que a 

implantação desse sistema melhorou as condições de segurança do parque, possibilitando a sua utilização no horário 

noturno. Ápice da comemoração dos 46 anos da criação do Museu e dos 117 anos da Proclamação da República; , a 

inauguração do sistema de iluminação representou, acima de tudo, a valorização do patrimônio nacional, com grande 

impacto na relação da comunidade com um dos seus mais importantes bens históricos, culturais e artísticos.

No contexto industrial, cabe destacar uma operação pioneira, em que os recursos equivalentes ao preço dos estudos de 

eficiência energética, realizados por FuRNAS para a Níquel Tocantins, empresa do Grupo Votorantim, foram destinados 

a ações socioeducativas, de disseminação dos conceitos de uso racional da energia e dos recursos naturais, para a rede 

pública de ensino do município de Niquelândia.  

Foi firmada uma parceria entre FuRNAS, a Níquel Tocantins e a Secretaria Municipal de Educação, visando à aplicação 

de recursos nas ações educativas realizadas em 2006, que culminaram com o evento do Prêmio de Olho no Futuro 

no qual foram reconhecidos os alunos que se destacaram na elaboração de materiais didáticos sobre combate ao 

desperdício de energia e água.

Nesse projeto, a capacitação em conservação de energia realizada por FuRNAS foi direcionada aos profissionais do 

Núcleo de Apoio Tecnológico à Educação, preparando-os para atuar na formação de professores, coordenadores 

pedagógicos e demais educadores do município, construindo desse modo uma cadeia multiplicadora que chega até 

os alunos e seus familiares. 

Conservação de Energia nas áreas dos empreendimentos de FURNAS

A Empresa orienta seus programas de conservação de energia prioritariamente a municípios que abrigam seus 

empreendimentos. São exemplos de programas significativos que concretizam esta estratégia aqueles realizados nos 

municípios atingidos pelas Linhas de Transmissão: LT Ouro Preto-Vitória; LT São José-Magé; LT Furnas-Pimenta; LT 

Norte-Sul; e pelas usinas: uHE Funil; uHE Serra da Mesa; uHE Porto Colômbia; e uHE Marimbondo. 

Destaca-se, entre as ações associadas a empreendimentos da Empresa, a implementação do projeto Gaste Sua 

Energia Aqui, o qual, objetivando sensibilizar as comunidades para o uso racional da energia, atingiu 26.500 pessoas 

por meio de eventos nos municípios de Belford Roxo, Paulo de Frontin e Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro; e em 

Itaquaquecetuba, no estado de São Paulo. 
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Perspectivas

O ano de 2007 será, certamente, um tempo de muitos desafios e oportunidades para FuRNAS.

O aproveitamento hidrelétrico do Rio Madeira deverá ser objeto de importantes definições para sua implementação. A 

necessidade de investimento na geração de energia para fazer frente a demandas futuras exigirá de todas as empresas 

do setor ações e investimentos significativos.

No campo do meio ambiente, os desdobramentos e continuidade das ações em andamento vão assegurar cada vez 

maior conformidade dos empreendimentos aos melhores padrões de respeito ao meio ambiente.

No campo social, a presença de novas práticas vem assegurando maior transparência nas definições. A definição de 

processos claros e o uso efetivo da internet como canal de informações ampliam o acesso aos apoios e garantem o 

acompanhamento das decisões.  

O compromisso com o desenvolvimento local como vetor de atuação vai se consolidar mais, seja pela ação direta de 

FuRNAS, seja pelas parcerias que se consolidam, no âmbito do COEP ou de outros movimentos locais.

No âmbito interno, a contratação, já no primeiro trimestre, dos aprendizes coloca FuRNAS frente ao desafio de 

dar consistente apoio à implementação e ao desenvolvimento desta importante política pública. O Grupo de 

Gênero e o Grupo de Trabalho sobre a Política de Gestão de Resíduos deverão trazer importantes contribuições ao 

desenvolvimento dos respectivos temas na empresa.

Visando conscientizar seus empregados, especialmente os da área técnica, para a importância da Propriedade 

Intelectual, FuRNAS realizará em 2007, em cooperação com o INPI, o Primeiro Seminário de Propriedade Intelectual 

sob sua coordenação, iniciando, dessa forma, um novo período em que se pretende ampliar a consciência e o 

conhecimento de seu pessoal sobre a importância de se proteger uma invenção.

FuRNAS está segura de que está preparada para o futuro e de que nos próximos anos continuará a desempenhar, cada 

vez com maior vigor, seu importante papel no desenvolvimento do país, contribuindo para que este seja acompanhado 

de cada vez maior justiça social e respeito ambiental. 
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Projetos Sociais e Culturais

Projeto  Localização Descrição 
Acendendo Mais uma Luz 
– Resgatando a Cidadania 

Rio de Janeiro Projeto dirigido a jovens, de 14 a 17 anos, moradores de Jacarepaguá, com o objetivo 
de atualizar, conscientizar e discutir temas de cidadania, educação, sexualidade, saúde, 
meio ambiente, atualidades, etc. Iniciativa de voluntários do Escritório Central e de 
Jacarepaguá.

Adiante São Paulo Projeto que oferece atividades sócio- educativas a 17 crianças ou adolescentes autistas. 

Água de Ferro Minas Gerais Projeto desenvolvido para implantação e gerenciamento do Programa Social de 
Intervenção Nutricional em Crianças, via fortificação com ferro em água potável, para 
prevenir e tratar a anemia. O projeto envolveu 24 creches da Regional Leste de Belo 
Horizonte, beneficiando 2.860 crianças.

Aldeia da Cidadania 
– Cachoeira Paulista 

São Paulo Projeto desenvolvido através de parcerias locais departamentos / divisões de FuRNAS, 
universidades, órgãos públicos e entidades do Terceiro Setor. Oferece serviços nas áreas 
de educação, saúde, lazer, cultura e cidadania. Foram atendidas 5.000 pessoas e prestados 
12.442 serviços.

Aldeia da Cidadania 
– Itumbiara 

Goiás Projeto desenvolvido através de parcerias locais departamentos / divisões de FuRNAS, 
universidades, órgãos públicos e entidades do Terceiro Setor. Oferece serviços nas áreas de 
educação, saúde, lazer, cultura e cidadania. Foram atendidas 10.000 pessoas e prestados 
16.511 serviços.

Aldeia da Cidadania – 
Mogi 

São Paulo Projeto desenvolvido através de parcerias locais departamentos / divisões de FuRNAS, 
universidades, órgãos públicos e entidades do Terceiro Setor. Oferece serviços nas áreas 
de educação, saúde, lazer, cultura e cidadania. Foram atendidas 7.000 pessoas e prestados 
18.229 serviços.

Aldeia da Cidadania – 
Porto Velho 

Rondônia Projeto desenvolvido através de parcerias locais departamentos / divisões de FuRNAS, 
universidades, órgãos públicos e entidades do Terceiro Setor. É possibilitado à população 
acesso a serviços nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura e cidadania. Foram atendidas 
2.000 pessoas e prestados 3.123 serviços.

Alfabetização e 
Profissionalização nas obras 
e nos locais de Trabalho

São Paulo Projeto promovido pelo Instituto do Trabalho Dante Pellacani. Alfabetizou 3.330 pessoas 
e capacitou 165 especialistas em alfabetização. O projeto iniciou suas atividades em 2005 
e encerrou em julho de 2006.

Aprendendo e 
Caminhando para o 
Amanhã

 São Paulo Projeto desenvolvido através de parceria entre os voluntários do Escritório de Construção 
de Cachoeira Paulista e o Senac-SP, oferece a 30 jovens entre 14 e 21 anos orientação 
profissional e informações que favorecem o acesso e sucesso no mercado de trabalho.

Aprender e Vencer  Minas Gerais Projeto de desenvolvimento e formação de futuros artesãos através de cursos de 
artesanato específicos. Beneficia 100 crianças e adolescentes.

Art & Pão de 
Adrianópolis 

Rio de Janeiro Projeto de capacitação de jovens para o mercado de trabalho, qualificando-os como 
confeiteiros e padeiros. Já atendeu 340 adolescentes. O projeto é uma parceria entre os 
voluntários de Furnas com a panificadora Novo Cruzado.

Atendimento à 
Criança Portadora 
de Deficiência 

Rio de Janeiro Projeto com o objetivo de estimular novas habilidades e potencialidades nas crianças, por 
meio de atividades terapêuticas, psicopedagógicas e sociais. Realizado em Jacarepaguá, 
atendeu 104 crianças.

Ato e Arte em 
Tubiacanga

Rio de Janeiro Projeto que oferece a 20 mulheres moradoras de Tubiacanga, na Ilha do Governador- RJ, 
capacitação para aperfeiçoamento de produtos artesanais e formação de cooperativa. 
Elas atuarão como capacitadoras em oficinas para 100 jovens da comunidade.

Bombeiro Mirim – 
Minaçu 

 Goiás Projeto em parceria dos voluntários de Furnascom 10o Sub-grupamento de incêndio e a 
Prefeitura de Minaçu-GO. Em horário oposto ao horário escolar, adolescentes recebem 
noções básicas de informática, primeiros socorros, instalações prediais, salvamento em 
incêndio, eletricidade doméstica, além de reforço escolar e palestras sobre cidadania e 
sociabilidade.

Brasil Alfabetizado  Minas Gerais Parceria entre FuRNAS e o MEC busca alfabetizar e resgatar a cidadania de jovens e adultos, 
acima de 15 anos. Prevê a capacitação de facilitadores e formação de turmas de acordo 
com a necessidade de cada município. Em 2006, 5000 pessoas foram alfabetizadas.

Buffet Mareação Rio de Janeiro Projeto que oferece a 60 pessoas adultas a capacitação em gestão e prestação de serviços 
de buffet e estimula a sua oferta individual ou associativamente.

Casa de Apoio à 
Gestante 
e ao Bebê 

Paraná Projeto que oferece apoio a 40 gestantes, garantindo o atendimento no período pré-
natal e puerpério, assegurando as condições para o aleitamento até os seis meses e 
estimulando sua continuidade até os 2 anos.

Projeto: Arte e Pão – Adrianópolis (RJ)
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Projeto  Localização Descrição 
Catadores e Catadoras 
de Materiais Recicláveis 

Rondônia Projeto que tem como objetivo implantar equipamentos que permitam o desen-
volvimento das atividades de 53 catadores de materiais recicláveis de Porto Velho. 

Cavalgando com 
Cidadania 

Rio de Janeiro O projeto trabalha o desenvolvimento físico-psíquico-social de portadores de deficiência 
mental da Baixada Fluminense, objetivando educar, reeducar e reabilitar por meio da 
equitação. São atendidas 234 pessoas.

Central de Produção e 
Distribuição de Mudas 
para Fomento de 
Hortas Comunitárias 

Paraná Projeto de produção e distribuição de mudas, viabilizando a disseminação de hortas 
comunitárias, garantindo a qualidade de alimentação de cerca de 4000 pessoas em Foz 
do Iguaçu-PR.

Centro Educacional 
Infantil 

Rio de Janeiro Projeto de realização de atividades culturais, oficinas de trabalhos manuais e capacitação 
para educadores de comunidades de baixa renda no bairro de Santa Teresa-RJ. 

Cidadania Através 
da Arte 

Rio de Janeiro Projeto que oferece a 30 crianças e jovens aulas de teatro, ioga, auto-conhecimento e 
cidadania. 

Ciranda no Rádio  Goiás Apoio ao desenvolvimento da rádio comunitária de um bairro de Aparecida de Goiás, 
através de projeto em parceria com a empresa Ayvu-Etã.

Comunidade em Ação  Rio de Janeiro Desenvolvimento de atividades, sociais e educativas, além de cursos profissio-nalizantes 
em Campos de Goytacazes. Iniciativa de voluntários de FuRNAS.

Corte e Costura: 
uma Possibilidade de 
Inserção Produtiva 

Belo Horizonte Projeto de capcitação de 30 pessoas para o manuseio de máquinas e equipamentos de 
corte, costura e acabamento, estimulando a formação de grupos produtivos.

Corte e Costura e 
Cidadania 

Rondônia Projeto de capcitação em corte e costura de 80 mulheres dos bairros do Pantanal, 
Esperança, em Rondônia.

Costurando e 
Alimentando 
a Vida – Fase 2 

Brasília/DF Projeto iniciado em 2004, por iniciativa dos voluntários de Furnas, em sua nova fase, 
em 2006 ofereceu cursos de culinária e corte e costura, além de desenvolvimento do 
empreendedorismo. Está beneficiando 360 mulheres e meninas.

Costurando um 
Novo Tempo

 Rio de Janeiro Projeto de capacitação em corte e costura, beneficiou 30 pessoas nos dois últimos anos 
em Nova Iguaçu-RJ.

Cultura para Todos 
Foz do Iguaçú 

Paraná Projeto que visa proporcionar a 250 crianças e adolescentes o contato com a dança e a 
cultura.

Curso Técnico de 
Agropecuária

Minas Gerais Projeto de capacitação em agropecuária, em nível técnico de cerca de 100 alunos dos 
municípios adjacentes de Alpinópolis - MG.

Divertindo e Aprendendo  
– Foz do Iguaçú 

Paraná Em 2006, o projeto de apoio à música,  beneficiou os 250 integrantes do Coral de Cantores 
Mirins de Foz do Iguaçu.

Educação Trabalho e 
Cidadania 

Rio de Janeiro Projeto de capacitação de 100 moradores de Xavantes e adjacências na área de construção 
civil e fabricação artesanal de calçados, cintos e bolsas. 

EIC – Escola de 
Informática 

Rio de Janeiro Projeto de promoção da inclusão digital, com foco na profissionalização para omercado 
de informática, orientado para 120 alunos com dificuldades na escola.

Eletricista em Instalações 
Residenciais 

Ivaiporã/PR Capacitação de jovens de Manoel Ribas- PR, para atuação como eletricistas de instalações 
prediais. É uma iniciativa dos voluntários de FuRNAS.

Engenho das Artes Rio de Janeiro O projeto propicia formação artística a jovens a partir de 14 anos do Morro Santa Marta. 
Alguns jovens recebem ajuda de custo, dependendo da atividade que realiza. 42 jovens 
foram beneficiados.

Engorda de Peixes em 
Tanques Escavados 

Minas Gerais Projeto em fase de implantação (construção dos tanques). Pretende beneficiar 40 
famílias.

Escola Comunitária 
Turma da Mônica 

Rio de Janeiro O projeto oferece atividades sócio-educativas e recreativas, reforço escolar e oficina de 
música para 150 crianças e adolescentes.

Escola de Fábrica – 
Soldando o Futuro 

Rio de Janeiro O projeto teve início com um termo de cooperação entre FuRNAS e o MEC. Pretende a 
formação de jovens de baixa renda em situação de risco, na faixa de 16 a 21 anos, visando 
inserção no mercado de trabalho. O curso de soldagem beneficiou 21 jovens.

Escola de Fábrica 
(MEC, SENAI Poços de 
Caldas e FuRNAS) 

Minas Gerais O projeto teve início com um termo de cooperação entre FuRNAS e o MEC. Pretende a 
formação de jovens de baixa renda em situação de risco, na faixa de 16 a 21 anos, visando 
inserção no mercado de trabalho. O curso de Eletricista de Manutenção beneficiou 20 
jovens, assim como o curso de Mecânica Geral.

Escola Viva, Caminho 
para o Futuro 

Minas Gerais Projeto de iniciativa dos voluntários de FuRNAS, realiza atividades lúdicas, pedagógicas e 
culturais para cerca de 720 alunos de escola pública em São José da Barra-MG.

Escolinha de Informática 
– Bombeiro Mirim 
Samambaia 

 Brasília/DF Projeto dos voluntários de FuRNAS, orientado para a capacitação de 300 alunos, entre 7 
e 14 anos, em manutenção de computadores e capcitação de instrutores para atuarem 
como multiplicadores da iniciativa.

Estação Reciclar Goiás Projeto iniciado em 2005, por iniciativa dos voluntários do DRG.GO,  orientado para atender 
pais de jovens envolvidos no projeto Cidadão Profissão Talento, desenvolvido pela ONG 
Acampi, que estavam desempregados. O objetivo era capacitá-los para a gestão de uma 
Estação de Reciclagem de lIxo. Em 2006 o projeto foi ampliado, com o objetivo de geração 
de renda através da comercialização do lixo recolhido através da coleta seletiva. 

Equoterapia Brasília/DF Parceria entre os voluntários do Departamento de Construção de Transmissão Centro, 
o Centro de Ensino Especial de Samambaia e o 11o. Batalhão da Polícia Militar, atende 
crianças com necessidades especiais, utilizando a equitação como recurso terapêutico.

Projeto  Localização Descrição 
Expressão Cidadã – 
O Corpo em Cena, a 
Mente em Ação

Goiás Os voluntários da usina de Serra da Mesa são responsáveis pelo projeto, que permite 
que alunos da rede pública participem de um curso de teatro. Depois do curso, eles 
apresentam uma peça teatral para a comunidade, proporcionando um momento de 
entretenimento cultural. Participam do projeto 45 alunos.

Fábrica de Farinha 
de Mandioca 

Rondônia Projeto com o objetivo de implantação de uma fábrica de produtos derivados da mandioca 
e beneficiamento de frutas nativas. Beneficia 100 famílias ribeirinhas, no município de 
Porto Velho.

Farmácia Viva 
Comunitária 

Rio de Janeiro Os voluntários do Departamento de Produção Rio implantaram uma farmácia para atender 
à população carente, com aproveitamento de área já cultivada com plantas medicinais. Em 
2006 o projeto atendeu mais de 100 pessoas. Em outubro foi lançada cartilha “Farmácia 
Viva Comunitária – Plantas medicinais”, com informações sobre utilização correta das 
plantas. Além de beneficiar 1.280 pessoas, recebeu Menção Honrosa do Prêmio Rancine.

Formação de 
Multiplicadores 
Culturais 

Minas Gerais Projeto realizado com jovens freqüentadores das oficinas do Instituto Oboré. Busca, por 
meio da arte, conscientizar os jovens e fazer com que eles influenciem em seu entorno 
social e cultural. 20 jovens são incluídos no projeto.

Frutos da Terra – 
Horta Comunitária 

Minas Gerais Projeto idealizado pelos voluntários da usina Mascarenhas de Morais. Visa melhorar a 
qualidade alimentar da comunidade com hortas comunitária e pomares. 400 moradores 
são beneficiados. 

FuRNAS EFORT na 
Inclusão Digital e 
Social 

São Paulo O projeto é desenvolvido em convênio com o Instituto Efort e busca integrar as pessoas 
portadoras de necessidades especiais ao mercado de trabalho, através de cursos de 
informática, editoração gráfica e desenvolvimento de sites. O projeto, que foi premiado 
pela revista Exame, já trabalhou com 400 pessoas.

Geração Futuro Rio de Janeiro Projeto em parceria entre os voluntários de FuRNAS, a Associação de Moradores de Vila 
Tereza e a  uFRJ, com o objetivo de de melçhoria do desempenho escolar de 120 alunos 
da 7a à 8a séries do ensino fundamental e ampliação das condições para acesso a cursos 
técnicos e profissionalizantes, na Vila Santa Tereza, em Belford Roxo.

Geração Judô Rio de Janeiro É dada a crianças da Rocinha e de Rio das Pedras a oportunidade de experimentar 
e desenvolver suas aptidões para o esporte e a língua inglesa, aproveitando o tempo 
disponível fora da escola com práticas esportivas, culturais e educativas. São beneficiadas 
220 crianças.

Gerando o Futuro Rio de Janeiro Projeto desenvolvido em parceria com o Centro de Artes Madeleine Rosay, realizou 
oficinas de música e dança para 45 crianças dos bairros Três Vendas e Parque Aldeia, em 
Campos dos Goytacazes.

Gerando Renda com 
Trabalho e Arte 

Rio de Janeiro Projeto de capacitação de 140 jovens em técnicas de artesanato. 

Gutenberg – 
Resgatando 
a Cidadania 

Minas Gerais Projeto iniciado em 2003, por iniciativa dos voluntários do Escritório de Belo Horizonte, 
orientado para jovens em regime de liberdade assistida. Eles são capcitados para a 
restauração e conservação preventiva do acervo das bibliotecas do município. Em 2006 o 
projeto atuou com 2 turmas, capcitando cerca de 50 jovens.

Homeopatia Ação 
Pelo Semelhante 

Rio de Janeiro Projeto de assistência médica homeopática gratuita, oferecida a 155 crianças das creches 
comunitárias do Morro dos Cabritos, em Copacabana- RJ.

Horta Caseira – 
Plantando Com 
Sabedoria, Colhendo 
Saúde e Energia 

Goiás O projeto teve início com uma horta comunitária que atendia comunidades de baixa renda 
de Barro Alto. Ele se desdobrou na implantação de uma estufa para produção de mudas, 
que foram doadas para caseiras juntamente com adubo e instrumental necessário. 54 
famílias e duas escolas públicas foram atingidas, recebendo a merenda escolar.

Horta Comunitária – 
Buriti Sereno 

Goiás Implantação de horta para auxiliar na saúde e nutrição, e também na geração de renda. 
450 beneficiados.

Horta Comunitária – 
São José 

Rio de Janeiro 

Horta Comunitária da 
usina de Itumbiara 

Goiás

Horta Comunitária de 
Colômbia 

São Paulo

Horta Comunitária de 
Samambaia 

Brasília / DF 

Horta e Pomar de Sapucaia Rio de Janeiro 
Horta Legal de Goiânia Goiás
Alimentando o Futuro – 
Horta Comunitária 

Rio de Janeiro

Hortas Comunitárias – BH Minas Gerais 
Hortas Nascentes, 
Vida para as Gerais 

Minas Gerais O projeto, que começou com a implantação de uma horta para famílias carentes, distribui 
semanalmente cestas com produtos produzidos na horta. Em 2006, 720 pessoas foram 
beneficiadas com a horta que chegou a produzir quase 32 mil quilos de legumes, 
hortaliças e frutas.
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Projeto  Localização Descrição 
Implantação de Centros 
de Referência em 
Segurança Alimentar 

São Paulo Projeto que se propõe a implantar 03 (Três) Centros de Referência em Segurança Alimentar, 
Nutricional e Sustentável nos municípios de Indaiatuba-SP, Belo Horizonte-MG e Baixada 
Fluminense-RJ.

Implantação do Pólo de 
Confecção e Padaria 

Espírito Santo Projeto de capacitação de 153 (cento e cinqüenta e três) pessoas, sendo grande parte 
produtores rurais, moradores de Conceição do Castelo – ES, em corte e costura, estamparia, 
serigrafia, bordado industrial, produção de massas, salgados, doces e agroindústria.

Inclusão Digital Rio de Janeiro Projeto oferece cursos de informática para jovens entre 16 a 24 anos, em situação de risco 
social no bairro de Botafogo. Beneficia 150 jovens.

Informática Para Todos Goiás Projeto de inclusão digital de 560 jovens e idosos carentes do município de uruaçu - GO.

Jovens de FuRNAS Rio de Janeiro Projeto de formação de eletricistas, especialistas em instalação e manutenção predial. Os 
alunos são adolescentes da cidade de Furnas - MG, em situação de risco social. Foram 
formados 370 alunos, distribuídos em 10 turmas.

Laboratório de 
Governança 

Rio de Janeiro Projeto de iniciativa dos voluntários de FuRNAS, oferece a qualificação de jovens, de 17 
aos 25 anos, em situação de risco social, para o mercado hoteleiro. 

Leite Solidário Goiás Projeto de apoio à produção e distribuição de leite de soja. O projeto, em parceria com 
o Instituto Dom Fernando (PuC-GO) tem capacidade para atender diáriamente a 1.532 
crianças.

Mais Cidadania, Mais 
Energia 

Minas Gerais Parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Tem objetivo de capacitar e 
instrumentalizar os Conselhos Tutelares e os Conselhos de Direitos dos Estados onde 
FuRNAS atua. 

Male Rio de Janeiro Projeto de alfabetização, associado à qualificação nas artes do carnaval dirigido a 90 
adultos moradores do município de São Gonçalo-RJ. 

Manejo de Aves 
de Postura

Rondônia Projeto desenvolvido na comunidade Jacyparaná com o objetivo de implementação 
de pequenas granjas familires para a produção de frangos e ovos, beneficiando 200 
pessoas.

Mão Amiga – Educando 
para a Promoção Familiar 

Minas Gerais Projeto de estruturação de associação para desenvolvimento e comercialização de 
artesanato local em Peixoto-MG. Beneficia 100 pessoas.

Monitores do Jardim Rio de Janeiro Projeto iniciado em 2005, no bairro de Botafofo-Rj, capacitou 30 jovens para trablhar 
como monitores, através de oficinas de educação ambiental e cidadania.

Mulher Educar para 
Participar, Alfabetizar 
para uma Vida Melhor 

Rio de Janeiro Alfabetização de 400 mulheres em Belford Roxo-RJ. Projeto desenvolvido em parceria 
com a Confederação das Mulheres do Brasil.

Mulheres em Ação Brasília/DF Projeto que contribui para a educação e prifissionalização de 120 mulheres e adolescentes, 
em Samambaia, DF. Iniciativa dos Voluntários de FuRNAS.

Mural das Aves Minas Gerais Parceria com a Sociedade de Amigos da Fundação Zôo-botânica de Belo Horizonte. Foram 
ofertadas oficinas de arte e música, tendo como eixo central cantos de aves brasileiras. 180 
alunos participaram do projeto.

Núcleos de Integração Rio de Janeiro e 
Espírito Santo

Projeto desenvolvido em parceria com o IBASE, para a promoção do desenvolvimento 
integrado e sustentável em comunidades de baixa renda, em grupos prioritários do 
Programa Fome Zero. São criados núcleos comunitários, que permitem a integração de 
projetos e ações, por meio de parcerias entre empresas, entidades, governos e sociedade 
civil. Mais de 4.000 pessoas estão sendo beneficiadas. 

Oficina de Corte e Costura 
– Integrando para a 
Auto-Sustentação 

Rio de Janeiro Projeto de capacitação de 20 mulheres de comunidades carentes de Itatiaia - RJ, em corte 
e costura. 

Oficinas de Cidadania São Paulo Projeto de capacitação de 240 crianças, adolescentes e adultos de baixa renda em 
processo de exclusão social, em informática, panificação e horticultura. 

Oficinas de Criação 
Artísticas da uERJ 

Rio de Janeiro Projeto que oferece oficinas de criação artística nas áreas de artes plásticas, artes visuais, 
artes cênicas, literatura e música.

Oficina Profissionalizante 
de Adrianópolis 

Rio de Janeiro Projeto de iniciativa dos voluntários de FuRNAS , oferece a formação de 210 jovens e 
adultos de Nova Iguaçu através de cursos de artesanato, jardinagem e outros.

Orientação e Mobilidade: 
Andar Sem Mito e Sem 
Medo

Rio de Janeiro Projeto realizado em parceria com o Instituto Benjamin Constant. Treina deficientes visuais 
para que possam se locomover sozinhos, através do uso de bengala, desenvolvendo sua 
auto-estima e independência.

Os Jovens e Os 
Oito Objetivos de 
Desenvolvimento do 
Milênio

Rio de Janeiro Projeto que desenvolve atividades de mobilização de jovens de baixa renda, matriculados 
no ensino fundamental, através de debates, concursos e outras iniciativas voltadas para o 
exercício da cidadania, orientadas aos “Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”. 

Padaria Solidária São Paulo Projeto que oferece cursos de capacitação em padaria para 72 jovens e adultos das 
comunidades de Planura-MG e Colômbia- SP. Iniciativa dos Voluntários de FuRNAS.

Paraná Alfabetizado Ivaiporã/PR Realizado em 2005 e 2006, em parceria com o Rotary Club, o projeto alfabetizou 600 
pessoas.

Pintando Novos Sonhos 
no Itaim Paulista 

São Paulo Projeto de formação de 81 jovens de 16 a 24 anos e 35 adultos para as funções de pintor 
texturizador. Parceria entre os voluntários de FuRNAS e a Associação Filantrópica Santa 
Clara, de Vila Rosalina.

Projeto  Localização Descrição 
Plantando Educação 
Colhendo Ação 

São Paulo Projeto de iniciativa de voluntários de FuRNAS, desenvolve atividades que promovem a 
conscientização para a melhoria do ambiente escolar em três escolas públicas localizadas 
em bairros de periferia de Mogi das Cruzes-SP.

Plantando Semente...
Colhendo-se Saúde 
Horta Orgânica 

Rio de Janeiro Distribuição de alimentos saudáveis cultivados na horta orgânica de Tinguá. O projeto, 
uma iniciativa dos voluntários de FuRNAS, distribui 400 refeições mensais a famílias 
carentes do entorno do Departamento de Produção em Nova Iguaçu-RJ.

Programa de Capacitação 
de Professores de Orquestra

Mato Grosso Projeto que oferece a 30 alunos de baixa renda a oportunidade de formação musical 
orientada para torná-los professores professores de orquestra.

Programa Brasileirinho Rio de Janeiro Projeto de capacitação e conscientização de educadores, gestores e famílias de crianças 
de zero a quatro anos, matriculadas em creches comunitárias em localidades de baixa 
renda do município do Rio de Janeiro.

Programa Rio Criança 
Cidadã 

Rio de Janeiro Projeto em parceria com a Associação Beneficente Rio Criança Cidadã, oferece apoio 
pedagógico e orientação educacional para 500 jovens entre 14 e 17 anos. Foram oferecidos 
20 cursos, nos municípios de Macaé, Campos dos Goytacazes, Petrópolis e Saõ Gonçalo.

Qualificação para Inclusão 
Social de Mulheres

Minas Gerais Projeto de capacitação de 150 mulheres em situação de vulnerabilidade pessoal, em 
cursos de capacitação profissional em culinária.

Qualificar com Energia 
– Corte e Costura 

São Paulo Projeto de iniciativa dos voluntários de FuRNAS do Escritório de Construção de Mogi das 
Cruzes-SP, que oferece curso de corte e costura para 24 mulheres de Mogi das Cruzes.

Qualificar com Energia 
– Secretariado e o Programa 
Escola da Família 

São Paulo de iniciativa dos voluntários de FuRNAS do Escritório de Construção de Mogi das Cruzes-
SP, que oferece a capacitação de 528 adolescentes de 20 escolas de Mogi das Cruzes na 
área de Secretariado.

Qualificar para Vencer Foz do 
Iguaçu/PR 

Projeto realizado em parceria entre voluntários de FuRNAS e a Casa Família Maria Porta 
do Céu, em parceria com o Senac-PR, oferece a jovens acima de 16 anos diversos cursos 
profissionalizantes. 

Rede Criança Rio de Janeiro O projeto oferece espaços de monitoramento, formulação e avaliação de políticas públicas 
ao Conselho Tutelar e Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, além de cursos 
de capacitação para 100 pessoas, entre conselheiros e atores sociais.

Remo na Escola Rio de Janeiro Projeto oferece a 200 jovens a oportunidade de conhecer e praticar esse esporte.
Salas de Alfabetização Brasília/DF Projeto de alfabetização que atendeu, entre 2005 e 2006, cerca de 225 jovens e adultos 

trabalhadores da construção civil, em Taguatinga-DF.
Salas de Amamentação Rio de Janeiro Projeto que apoia o aleitamento materno através de orientações sobre a importância da 

amamentação, saúde da gestante, saúde e nutrição de bebês.
Sonhos e Realidades Minas Gerais Projeto de capcitação de jovens para o mercado de trabalho, qualificando-os como 

confeiteiros e padeiros, artes e artesananto, monitores de atividades esportivas e recreativas. 
Iniciado em 2004, por iniciativa dos voluntários do Escritório de Belo Horizonte..

Sorriso Comunitário Minas Gerais Com a promoção da saúde bucal dos moradores da Serra, o projeto garante o acesso 
ao tratamento clínico-odontológico e contribui para resgate da auto-estima. A meta 
doprojeto, iniciativa dos Voluntários de FuRNAS, é atender 500 pessoas.

Teatro e Cinema Alvorada Minas Gerais Projeto que oferece curso de teatro e sessões de cinema orientadas e discutidas para 150 
crianças e adolescentes.

Teatro em Comunidade Rio de Janeiro Realização de oficinas de teatro para 90 jovens. O projeto iniciou suas atividades em 2005 
e teve continuidade em 2006.

Tecer e Crescer Minas Gerais Projeto de capacitação de 20 pessoas em trabalhos artesanais com uso do tear, em 
parceria entre voluntários de FuRNAS e o Senar.

Telecom Livre Rio de Janeiro  Projeto consiste na implantação de quatro tele-centros que oferecem cursos de 
informática, formação de monitores para comunidade de baixa renda e acesso à internet. 
Beneficia 15.197 pessoas.

Terra Livre na Escola Goiás O projeto é realizado por um convênio entre os voluntários do DCT.C e a instituição 
Movimento Terra Livre. Oferece aos alunos das escolas da cidade atividades extra-
curriculares esportivas, artísticas e educacionais, ampliando a permanência no ambiente 
escolar, reduzindo os riscos oriundos da permanência nas ruas. São beneficiadas 600 
crianças e adolescentes.

Toca o Bonde – 
usina da Gente 

Rio de Janeiro O projeto oferece formação musical a crianças e jovens de baixa renda do bairro santa 
Tereza. Os alunos aprendem a tocar instrumentos e freqüentam ensaios, shows e estúdios 
de gravação. O projeto visa beneficiar 55 pessoas.

Verde no Quintal 
– Jacarepaguá 

Rio de Janeiro O projeto, com o apoio dos Voluntários de FuRNAS,  promove a capacitação de professores 
do ensino fundamental, alunos, pais e comunidade sobre o aproveitamento sustentável 
de recursos naturais, por meio da construção de hortas orgânicas. Desde 2003 o projeto 
chegou a 1.382 pessoas.

Visitação Orientada a 
uHE de Serra da Mesa 

Goiás Os voluntários que trabalham na usina Serra da Mesa mostram a alunos da rede pública 
os trabalhos desenvolvidos na usina, sua preocupação com o meio ambiente, atuação 
junto à sociedade, geração e transmissão de energia. 900 alunos participam da visita.

Vi-Vendo a Cidade Rio de Janeiro O projeto promove a integração de crianças e jovens de baixa renda ao patrimônio 
artístico e cultural da cidade e o enriquecimento da formação de líderes comunitários. O 
projeto atingiu 1.200 crianças e jovens.



Balanço IBASE

Projeto FuRNAS Cultural: Exposição “Foliço de rua” (RJ)
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1 – Base de Cálculo 2006 Valor (Mil reais) 2005 Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL) 5.324.565 5.052.559

Resultado operacional (RO) 559.448 1.226.610

Folha de pagamento bruta (FPB) 617.371 532.723

2 – Indicadores Sociais Internos  Valor 
(mil)

% sobre 
FPB

% sobre 
RL

Valor 
(mil)

% sobre 
FPB

% sobre 
RL

Alimentação 31.982 5,18 0,60 29.548 5,55 0,58

Encargos sociais compulsórios 182.665 29,59 3,43 165.257 31,02 3,27

Previdência privada 62.014 10,04 1,16 49.939 9,37 0,99

Saúde 64.052 10,37 1,20 58.228 10,93 1,15

Segurança e saúde no trabalho 14.946 2,42 0,28 9.976 1,87 0,20

Educação 1.325 0,21 0,02 1.635 0,31 0,03

Cultura 2.032 0,33 0,04 2.870 0,54 0,06

Capacitação e desenvolvimento profissional 17.300 2,80 0,32 17.265 3,24 0,34

Creches ou auxílio-creche 675 0,11 0,01 603 0,11 0,01

Participação nos lucros ou resultados 55.289 8,96 1,04 48.587 9,12 0,96

Outros 32.132 5,20 0,60 38.136 7,16 0,75

Total – Indicadores sociais internos 464.412 75,22 8,72 422.044 79,22 8,35

3 – Indicadores Sociais Externos     Valor 
(mil)

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Valor 
(mil)

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Educação 6.464 1,16 0,12 10.159 0,83 0,20

Cultura 11.170 2,00 0,21 3.974 0,32 0,08

Saúde e saneamento 12.047 2,15 0,23 31.163 2,54 0,62

Esporte 0 0,00 0,00 344 0,03 0,01

Combate à fome e segurança alimentar 2.023 0,36 0,04 3.736 0,30 0,07

Outros 10.230 1,83 0,19 5.081 0,41 0,10

Total das contribuições para a sociedade 41.934 7,50 0,79 54.457 4,44 1,08

Tributos (excluídos encargos sociais) 527.385 94,27 9,90 743.152 60,59 14,71

Total – Indicadores sociais externos 569.319 101,76 10,69 797.609 65,03 15,79

4 – Indicadores Ambientais Valor 
(mil)

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Valor 
(mil)

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da empresa

5.169 0,92 0,10 4.599 0,37 0,09

Investimentos em programas e/ou projetos externos 19.739 3,53 0,37 20.553 1,68 0,41

Total dos investimentos em meio ambiente 24.908 4,45 0,47 25.152 2,05 0,50

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%

5 – Indicadores do Corpo Funcional 2006 2005

Nº de empregados(as) ao final do período 4.525 4.581

Nº de admissões durante o período 156 446

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 1.923 2.010

Nº de estagiários(as) 519 435

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.511 1.962

Nº de mulheres que trabalham na empresa 600 609

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 11,17% 10,57%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 214 ND

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 1,40% ND

Nº de portadores(as) de deficiência ou 
necessidades especiais

230 134

6 – Informações relevantes 
quanto ao exercício da cidadania 
empresarial

2006 Metas 2007

Relação entre a maior e a menor 
remuneração na empresa

17,1 17,99

Número total de acidentes de 
trabalho

87 ND

Os projetos sociais e ambientais 
desenvolvidos pela empresa foram 
definidos por:

(  ) direção (x) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) direção (x ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

Os pradrões de segurança e 
salubridade no ambiente de 
trabalho foram definidos por:

(x) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) todos(as) 
+ Cipa

(x) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) todos(as) 
+ Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao 
direito de negociação coletiva e 
à representação interna dos(as) 
trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da 

OIT

(x) incentiva 
e segue a 

OIT

(  ) não se 
envolverá

(  ) seguirá as 
normas da 

OIT

(x ) 
incentivará e 
seguirá a OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção (  ) direção e 
gerências

(x) todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) direção (  ) direção e 
gerências

(x ) todos(as) 
emprega-

dos(as)

A participação dos lucros ou 
resultados contempla:

(  ) direção (  ) direção e 
gerências

(x) todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) direção (  ) direção e 
gerências

( x) todos(as) 
emprega-

dos(as)

Na seleção dos fornecedores, 
os mesmos padrões éticos e 
de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa:

(  ) 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        
NA

no Procon     
NA

na Justiça         
NA

% de reclamações e críticas 
atendidas ou solucionadas:

na empresa      
NA

no Procon      
NA

na Justiça        
NA

na empresa        
NA

no Procon     
NA

na Justiça         
NA

Valor adicionado total a distribuir 
(em mil R$):

Em 2006: 
1.993.257

Em 2005: 
2.507.234

Distribuição do Valor Adicionado 
(DVA):

18,2% governo         
27,2% colaboradores(as)                

5,4% acionistas   
13,8 % terceiros 

35,4% retido

23% governo          
 19% colaboradores(as)               

 10% acionistas    
23% terceiros    

25% retido

7 – Outras Informações

CNPJ: 23.274.194/0001-19; 
Setor Econômico: Serviços Públicos; 
uF da Sede da Empresa: Rio de Janeiro                                                                                                              
Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: 
Gleyse Peiter - Superintendente da Coordenação de Responsabilidade Social 
Telefone: (21) 2528-3731 / e-mail: gleyse@furnas.com.br.                                                                                             
Esta Empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração 
sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção.  
Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente.                                                                                                      
Obs.: Elaborado conforme modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE).
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Indicador Tema Página
Perfil GRI 2.1 Perfil Organizacional – Furnas Hoje 17

GRI 2.2 17
GRI 2.3 17
GRI 2.4 17
GRI 2.5 17
GRI 2.6 17
GRI 2.7 17
GRI 2.10 Reconhecimento Externo: Prêmios Recebidos 24
GRI 4.1 Governança Corporativa 25
GRI 4.2 25
GRI 4.3 25
GRI 4.4 25
GRI 4.6 25
GRI 4.8 25
GRI 4.12 Adesão a Iniciativas e Compromissos  21
GRI 4.13 Participação em Associações 20
GRI 4.14 Relações com Stakeholders mais Relevantes 39

Desempenho Econômico GRI EC1 Geração e Distribuição de Valor Adicionado 30
Desempenho Ambiental Gestão Estrutura da Gestão Ambiental em FuRNAS 99

GRI EN7 Conservação de Energia 116 a 120
GRI EN13 Áreas Protegidas 103, 104 e 106
GRI EN30 Investimentos em Proteção Ambiental 110

Desempenho Social GRI LA1 Perfil dos Trabalhadores de FuRNAS 43
GRI LA4 Diálogo e Participação 63
GRI LA6 Saúde e Segurança 56
GRI LA7 Saúde e Segurança 56
GRI LA8 Diálogo e Participação 59
GRI LA9 Diálogo e Participação 65
GRI LA10 Treinamento e desenvolvimento de pessoas 59, 60
GRI LA11 Preparação para a Aposentadoria 61
GRI LA13 Distribuição dos Empregados de FuRNAS por gênero e cargos 50
GRI LA14 Distribuição dos Empregados de FuRNAS por gênero e faixa salarial 50
GRI HR6 Trabalho infantil 44
GRI HR7 Trabalho forçado ou análogo ao escravo 44
Gestão Responsabilidade Social 66
GRI SO1 Comunidade – Responsabilidade Social 66

Quadro GRI

Princípio Página
Direitos Humanos
1 Respeitar a proteger os direitos humanos. 66
2 Impedir violações de direitos humanos. 44
Princípios de Direitos do Trabalho
3 Apoiar a liberdade de associação no trabalho. 63
4 Abolir o trabalho forçado. 44
5 Abolir o trabalho infantil. 44
6 Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho. 46, 50
Princípios de Proteção Ambiental
7 Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais.
8 Promover a responsabilidade ambiental. 99
9 Encorajar tecnologias que não agridam o meio ambiente. 116
Princípios contra a Anticorrupção
10 Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

Princípios do Pacto Global
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