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Observatório em Crítica, Formação e 
Ensino em Administração  

Somos um grupo de pesquisa e extensão em crítica, formação e ensino em administração. Nossas 
linhas de pesquisa são: 

• Estudos Críticos Organizacionais: analisar e agir sobre a realidade organizacional sob a lente dos estudos críticos, 
desvelando as estratégias de dominação e alienação presentes nas formas atuais de estruturação do trabalho.  Em 
especial, desde a queda da barragem de Fundão, o grupo tem se dedicado ao estudo e atuação junto aos Atingidos e 
Atingidas. 

• Formação e Ensino em Administração: compreender e agir sobre a realidade do ensino de Administração no país, bem 
como as formas de desenvolvimento da formação crítica do administrador. As pesquisas, de natureza crítica, se baseiam, 
eminentemente, na pedagogia crítica Freireana e Frankfurtiana, seja em seus autores de primeira, segunda ou terceira 
geração.  

• Interseções entre Mundo do Trabalho, Capital Produtivo e Sociedade Contemporânea: analisar os modos de vida 
oriundos das formas de trabalho existentes e refletir sobre os sentidos da organização do trabalho, seus significados na 
sociedade contemporânea e seus impactos nas formas de organização social. 

 

• Coordenação: Profa. Dra. Carol Saraiva (e-mail: carolsaraiva@ufop.edu.br) 



Queda da Barragem de Fundão 

• 05 de novembro de 2015 rompeu-se a Barragem de Fundão; 

• O rompimento despejou no meio ambiente mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito,  

• Matou 19 pessoas e provocou 1 aborto, 

• Destruiu bacias hidrográficas, contaminando leitos de rios, fauna e flora, em uma extensão de 826 

quilômetros.  

• Houve a destruição total de 2 comunidades, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, e destruição parcial 

em mais 39 municípios ao longo da Bacia do Rio Doce.  

• O Rio Doce, entidade sagrada para as comunidades indígenas , foi amplamente destruído. 

• Estima-se que um total de 1,2 milhão de pessoas foram atingidas pela queda da barragem,  

• O maior desastre ambiental brasileiro e o maior do mundo, em extensão da área atingida, em queda de 

barragem de rejeitos (Comissão, 2018).  



Reassentamentos serão Entregues 

somente em 2030. 

 No jornal “Bom dia, Brasil” do dia 05/11/2020, a Fundação Renova 

afirma que a previsão de entrega dos reassentamentos é 2030. 

 

 Atualmente, há somente 2 casas construídas no reassentamento 

de Bento Rodrigues. 

 



Cadastro de somente 49% dos Atingidos 
 

“o Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados continua com um 

índice de atendimento às solicitações de Cadastro de apenas 49% do total de 

solicitações, atendimento de menos da metade da demanda apresentada à 

Fundação Renova; a taxa de famílias indenizadas permanece com 34%, 

correspondendo a pouco mais de um terço do total de famílias cadastradas.” 

(RAMBOLL - Relatório de Monitoramento Mensal – Mês 044 – 

Agosto/2020). 

 



 
 
Ninguém foi Punido até hoje! 
 

 
 
Foram denunciadas 22 pessoas em 2016. Hoje são somente 07 ainda respondem por 

algum crime. 

https://globoplay.globo.com/v/8997629 



SUMÁRIO EXECUTIVO 

• Este minicurso vem demonstrar que os relatórios divulgados pela Fundação Renova contém 
graves erros de transparência, chegando a impossibilitar o acompanhamento da evolução 
de suas ações. 

 

• Para tal, analisamos os relatórios mensais e anuais disponibilizados no site da Fundação Renova. 
Foram analisados, especificamente, os relatórios referentes ao PG06. Abaixo segue a listagem dos 
relatórios analisados: 
 

• Relatórios Mensais Progresso Programa                                               
(https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/) – período analisado 
set/16 a out/20 – 50 relatórios; 

• Relatórios Mensais CIF                                                                                               
(https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos) -  período analisado set/16 a jun/20 – 44 relatórios; 

• Relatórios Anuais CIF                                                                                                               
(https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-anuais) – período analisado 2016 a 2019 – 4 relatórios. 
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Régua da Transparência 

 Critérios: 

 Acesso 

 Facilidade de uso 

 Qualidade da Informação 

 Entendimento 

 Auditabilidade 

(ALÓ, Critérios de Transparência de Informações, 

2009). 



Falta de Transparência da FR 

 Dos 50 relatórios mensais do “Progresso do Programa” divulgados, 32 encontram-se 

duplicados; 

 Dos 44 relatórios mensais CIF, 15 apresentam informações 100% incompatíveis com os 

relatórios mensais “Progresso Programa”; 

 29 relatórios mensais CIF contém informações parcialmente incompatíveis com os 

relatórios “Progresso Programa”, chegando a ter mês com mais de 50% de 

incompatibilidade. Isso se deve principalmente a: 

 

• Itens de informações presentes somente no relatório CIF; 

• Maior detalhamento de informações no relatório CIF, em comparação com as dos 

relatórios “Progresso Programa”; 

• Sumarização das informações em gráficos, tabelas nos relatórios CIF, o que facilita 

a compreensão do mesmo. 



Falta de Transparência da FR 

 Todos os relatórios CIF são mais organizados, com sessões em destaque, 

informações sumarizadas em tabelas e gráficos, fotos e ilustrações, além da 

formatação padronizada, tornando-o mais inteligível e amigável. Além disso, 

todos estão disponibilizados para download. 

 Nenhum relatório do “Progresso Programa” permite cópia de seu conteúdo 

ou download; 

 O sistema de envio de relatórios por meio de facebook, twitter, whatssap ou 

e-mail, disponibilizado ao final dos relatórios “Progresso Programa” não 

funciona. 





A FR e o Termo de Transação de 
Ajustamento de Conduta (TTAC) 

 Criada em 02 de março de 2016, através do (TTAC) a fim de conduzir os 
processos de recuperação, mitigação, remediação e indenização dos atingidos 
pela queda da barragem de Fundão. 

 
 Transparência é citada 12 vezes em várias cláusulas e diretrizes dos programas 
  

 “q) promover a transparência e o acesso às informações pela sociedade no processo de 
execução das ações previstas neste Acordo” (Princípios elaboração e execução de 
programas, (TTAC, 2016, p. 25).  

 Cláusula 221 que estabelece que “A FUNDAÇÃO atenderá aos preceitos da 
transparência e eficiência” (TTAC, 2016, p. 101). 



TAC Governança 

 O TAC-Gov: acordo assinado em 25 de junho de 2018, tem 
por objetivo; 

 O documento cita transparência 32 vezes, quase 1 citação 
por página; 



RAMBOLL e FGV 
  

“Abordagem de Direitos Humanos que possui como princípios 
básicos a participação, a transparência, e o acesso à 
informação, incluindo o estabelecimento de canais efetivos de 
diálogo e denúncia, a prestação de contas, a solução mediada e 
bem informada de conflitos, entre outros.”  

(Ramboll / FGV - Parecer Técnico Conjunto – Pilar ouvidoria do programa Diálogo, Comunicação e Participação 
Social (pg 06) da Fundação Renova, julho de 2019). 



Relatório Mensal Progresso Programa – PG06 Mês set/2016 
Duplicado 26 meses 



Relatório Mensal Progresso Programa – PG06 Mês set/2016 
Duplicado 30 meses 



Relatório Mensal Progresso Programa – PG06 Mês set/2016 
Duplicado 32 meses 



Relatório Mensal Progresso Programa – PG06 Mês set/2016 
Duplicado 34 meses 



Relatório Mensal enviado ao CIF – Mês set/2016 





Relatório Julho 2018 

 

• O relatório enviado ao CIF possui 19 

páginas a mais  de informações que o do 

Progresso do Programa, em um total de 

37 páginas. 







Comparação Conteúdo Relatórios Progresso 
Programa e CIF – agosto/18 













CIF – Relatório Anual de Atividades 2016 



CIF – Relatório Anual de Atividades 2017 –  
Fatos e entregas relevantes do último mês. 



FR Nega Acesso à Informação à Ramboll 

“A Fundação Renova vem 

negando acesso a informações e 

se negando a discutir temas, 

tanto com os Experts quanto com 

o sistema CIF.” 
(RAMBOLL - Relatório de Monitoramento Mensal – Mês 044 – 

Agosto/2020). 

 



FR Nega Acesso à Informação à Ramboll 

“ Não disponibilização de informações por parte da Fundação Renova (documentos 

e/ou reuniões)” 

“Esse fato prejudica a qualidade dos monitoramentos realizados e fere acordos já 

pactuados pelas empresas mantenedoras da Fundação Renova junto ao Ministério 

Público Federal, em especial o Termo de Ajustamento Preliminar (TAP).” 

... não se pode assegurar que as questões relatadas estejam equacionadas para o 

próximo período de monitoramento.  

 

(RAMBOLL - Relatório de Monitoramento Mensal – Mês 044 – Agosto/2020). 



Fundação Getúlio Vargas. Análise das 
Matrizes de Danos no Contexto da 
Reparação do Desastre do Rio Doce. 
FGV, 2019. 

NOTA INFORMATIVA – 
CANCELAMENTO DO AUXÍLIO  
FINANCEIRO  EMERGENCIAL 
(PG021) Ramboll e FGV 
(17/07/2020) 

(RAMBOLL - Relatório 
Quadrimestral das Principais 
Questões com os Indicadores 
Propostos 15/03/2020). 
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