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PREFÁCIO

O fortalecimento das instituições e empresas do setor de energia é um dos qua-

tro pilares do Setor de Energia do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), junto com o acesso a energia, sustentabilidade energética e seguridade 

energética. A melhoria da governança nas empresas e nas instituições é uma 

atividade essencial para os países da América Latina e Caribe (ALC) neste pe-

ríodo de transformação do setor de energia. 

Esta publicação resume os motivos, a metodologia e os resultados do 

PRO-Furnas, nome dado ao projeto de reestruturação organizacional de Furnas 

Centrais Elétricas S.A. (Furnas) realizado pela empresa Furnas e financiado 

pelo BID entre 2012 e 2015. A implementação rápida e eficaz deste projeto 

possibilitará que Furnas tenha níveis de eficiência e eficácia comparáveis com 

as melhores práticas do setor a nível mundial para responder mais adequada-

mente aos desafios de operar em um mercado cada vez mais competitivo. Este 

projeto representa um trabalho importante que reflete mais uma parceria de 

sucesso de muitos anos entre o BID e Furnas. 

Além do impacto positivo na cultura da empresa, tornando esta mais ágil e mo-

derna através da reestruturação da organização e dos processos da empresa, o 

projeto atingiu uma economia de R$ 395 milhões por ano, e uma melhora nos 

indicadores relacionados com a eficiência do pessoal com relação aos ativos da 

empresa e nos indicadores financeiros de desempenho. 

Nossa expectativa é que este relatório sirva de referência para outras empresas 

que operam em um ambiente de mercado competitivo e que tenham desa-

fios similares. O BID continua empenhado em compartilhar estes produtos de 

conhecimento com o compromisso de continuar sendo o melhor parceiro de 

desenvolvimento para os países da ALC, e neste sentido dar prosseguimento a 

nossa missão de melhorar vidas na região. 

Ariel Yépez

Chefe da Divisão de Energia

Banco Interamericano de Desenvolvimento

PRO-Furnasiv
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PREFÁCIO

A reestruturação organizacional é um marco em nossa gestão à frente da 

empresa, constituindo o primeiro passo de um ciclo virtuoso de programas e 

projetos voltados à recuperação e agregação de valor a Furnas.

Denominado PRO-Furnas e levado a efeito em duas etapas, o projeto é motivo 

de muito orgulho para toda a Casa, seja pela maneira séria e comprometida 

com que envolveu a todos de nossa força de trabalho em sua implementação, 

pelos excelentes resultados práticos obtidos e pelo forte impacto na recupe-

ração da autoestima das pessoas e das equipes da Casa, que voltam a olhar 

para o futuro com tranquilidade e segurança mais aderentes à importância e 

tradição de Furnas no setor elétrico brasileiro.

Não podemos deixar de destacar o importante papel do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento – BID, copatrocinador do projeto através de acordos de 

cooperação técnica, cujo apoio não se ateve tão somente aos aspectos finan-

ceiros de custeio de parte das despesas, mas também foi vital à agilidade e 

confiabilidade dos trabalhos, no que toca à contratação da consultoria interna-

cional especializada, auditoria e gestão do projeto.

Esperamos que o presente documento, iniciativa do BID para a divulgação de 

nossa reestruturação possa contribuir e servir como referência para empresas 

com desafios similares.

Flávio Decat de Moura

Diretor-Presidente

Furnas Centrais Elétricas S.A.
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INTRODUÇÃO

Furnas foi criada pelo Decreto nº 41.066, de 28 de fevereiro de 1957, para cons-

truir e operar a primeira usina hidrelétrica de grande porte no Brasil, bem como 

o sistema de transmissão a ela associado, interligando Minas Gerais, São Pau-

lo e Rio de Janeiro, principais estados em termos da atividade econômica do 

Brasil. A Empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem como 

principal acionista a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, subordinada 

ao Ministério de Minas e Energia (MME) do Brasil. No transcurso dos quase 60 

anos de sua história, a estrutura e a organização da Empresa foram construídas 

e consolidadas para atuação em um ambiente institucional de monopólio esta-

tal, quase estático, com remuneração pelo custo do serviço. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a sociedade brasileira 

decidiu incentivar a atividade privada e restringir a exploração da atividade 

econômica pelo Estado. A quebra do monopólio estatal, entretanto, somente 

foi iniciada com a publicação da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que definiu 

os novos rumos do setor elétrico. Nessa conjuntura, destacam-se a reestrutu-

ração da Eletrobras e de suas subsidiárias, a criação do Operador Nacional do 

Sistema (ONS) e a regulamentação do Mercado Atacadista de Energia Elétrica 

(MAE), consolidando a desverticalização das atividades de geração, transmis-

são, distribuição e comercialização de energia elétrica, além da introdução da 

livre negociação para compra e venda de energia elétrica entre concessioná-

rios, permissionários e autorizados. 

Em decorrência, o cenário institucional do setor elétrico se tornou um complexo 

ambiente competitivo, impulsionado pela iniciativa privada, com participação 

das estatais, passando a remuneração do serviço a ser estabelecida pelo preço. 

A partir de então, a expansão de Furnas passou a ser realizada principalmente 

por meio de participação societária em Sociedades de Propósito Específico 

1
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(SPEs). Para tanto, a Empresa foi realizando adaptações na sua estrutura or-

ganizacional para lidar com a necessária gestão societária das SPEs. Contudo, 

ainda se fazia necessária a realização de uma profunda revisão dos processos 

que advinham do ambiente de negócio anterior ao da mudança. 

Em 2011, diante da expectativa de renovação antecipada de concessões de 

usinas e linhas de transmissão com desconto no valor de receitas1, que certa-

mente afetaria o desempenho econômico-financeiro da Empresa nesse cenário, 

Furnas decidiu empreender um importante projeto de reestruturação organi-

zacional de referência, com a definição do quadro qualitativo e quantitativo 

de pessoal e, dessa forma, adaptar e preparar a Empresa para enfrentar o de-

safio da profunda transformação do ambiente do mercado de energia elétrica 

brasileiro. 

O projeto foi viabilizado, fundamentalmente, com apoio financeiro do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio de Cooperação Técnica e 

realizado com o apoio de consultoria especializada da Roland Berger Strategy 

Consultants, entre 2012 e 2014. 

Cabe destacar que o projeto inicial, denominado PRO-Furnas, foi desenvolvido 

em duas partes, com o objetivo de desenhar e implementar a reestruturação 

da Empresa. Na conclusão da primeira etapa, ocorrida em 2013, foi detectada 

a necessidade de seguir contando com o apoio de consultoria para efetivar a 

reestruturação e as iniciativas de otimização de processos. O novo projeto, de-

nominado PRO-Furnas II, também contou com o apoio financeiro do BID, por 

meio de nova Cooperação Técnica e foi igualmente desenvolvido com o apoio 

da Roland Berger.

Nesse contexto, esta publicação tem o objetivo de transmitir a experiência 

obtida durante o processo de reestruturação organizacional de Furnas para 

beneficiar outras empresas imbuídas da mesma intenção, destacando os prin-

cipais aspectos que contribuíram para o seu sucesso. 

Para facilitar a leitura, o documento está estruturado da seguinte forma:

 n O Capítulo 2 descreve o perfil de Furnas, com as informações relevantes 

que revelam a complexidade envolvida no processo de reestruturação. 

1 Destaque-se que a Lei nº 12.783 foi promulgada posteriormente, em 11/01/2013.
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 n O Capítulo 3 apresenta as premissas, a visão geral e a metodologia do 

projeto.

 n O Capítulo 4 destaca os principais pontos do projeto.

 n O Capítulo 5 apresenta o novo modelo e estrutura organizacional.

 n O Capítulo 6 sumariza os principais resultados do projeto.

 n O Capítulo 7 sintetiza as lições apreendidas que levaram ao sucesso do 

projeto e que podem ser replicadas e aproveitadas em iniciativas similares.

 n O Capítulo 8 aponta as conclusões do projeto.

Os dados apresentados neste relatório foram extraídos dos Relatórios de Admi-

nistração e de Sustentabilidade de Furnas, da base de dados da Roland Berger 

e dos relatórios produzidos durante o Projeto PRO-Furnas.
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A EMPRESA FURNAS

Para que se possa compreender a complexidade envolvida no processo de re-

estruturação de Furnas, são apresentadas, a seguir, informações relevantes que 

trazem à tona o porte e a grandeza da Empresa. 

Com uma receita bruta de cerca de R$7 bilhões, ao final de 2014, Furnas atua 

diretamente ou por meio de SPEs na geração, transmissão e comercialização 

de energia elétrica e possui instalações em regiões abrangidas pelo Distrito 

Federal e em 15 Estados do Brasil: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins (ver figura 1), 

abrangendo uma área geográfica de 5.274.603 km2, correspondente a cerca 

de 60% da área geográfica do Brasil e equivalente a aproximadamente 120% da 

área geográfica dos países da União Europeia. 

É fundamental destacar que Furnas atua no setor elétrico de duas maneiras 

bem distintas. A primeira, voltada para a operação e manutenção (O&M) dos 

ativos corporativos, sob concessão própria e exclusiva. A segunda, focada na 

gestão societária das SPEs, participando como sócia empreendedora.

Os empreendimentos corporativos da Empresa se localizam em oito estados 

do Brasil: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Ja-

neiro, São Paulo e Tocantins, onde está situada cerca de metade da população 

brasileira que responde por, aproximadamente, 66% do PIB do País. O conjunto 

de empreendimentos corporativos é formado por: 

 n Geração: 12 usinas hidrelétricas (UHEs), sendo quatro próprias, seis 

sob administração especial (afetadas pela Lei nº 12.783/2013, que trata 

da prorrogação das concessões dos empreendimentos de geração e 

2
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FIGURA 1: MAPA DE FURNAS

6

transmissão de energia) e duas sob sua concessão, em parceria com a 

iniciativa privada, com potência instalada total de 9.020 MW; duas usinas 

termelétricas, com 530 MW de potência instalada total; e três pequenas 

centrais hidrelétricas (PCHs), com potência instalada total de 10 MW. 

 n Transmissão: 19.907 km de linhas de transmissão, comprimento total 

equivalente à metade da circunferência da Terra2, bem como por 50 

subestações, com capacidade de transformação total de 103.368 MVA, 

2 A circunferência da Terra na linha do Equador possui 40.075 km.
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equivalente a cerca de 75% da capacidade de geração instalada em 

operação no Brasil (139.363 MVA).

A Empresa atualmente participa como empreendedora em 67 parcerias nas 

áreas de geração, transmissão e prestação de serviços de O&M.

O conjunto dos empreendimentos dessas SPEs abrange:

 n Geração: sete UHEs com potência instalada total de 13.902 MW; três 

usinas eólicas, com potência instalada total de 187 MW. Entre esses 

empreendimentos, destaca-se a UHE Santo Antônio, com 32 das 50 

unidades geradoras (UGs) já em operação, com capacidade instalada 

atual de 2.286 MW. Com as demais 18 unidades previstas para entrar em 

operação até novembro de 2016, a capacidade total da usina será de 

3.568 MW.

 n Transmissão: 4.233 km de linhas de transmissão, 18 subestações e 

capacidade de transformação total de 14.875 MVA.

Por fim, cabe ainda destacar que, para lidar com esses dois pilares de atuação 

(de empresa operadora e mantenedora e de empresa empreendedora), a força 

de trabalho existente imediatamente antes de iniciar o projeto de reestrutura-

ção era composta por 6.497 empregados efetivos e terceirizados (contratados), 

sendo 39% na sede (Rio de Janeiro) e 61% distribuídos nas unidades regionais.
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PREMISSAS, VISÃO GERAL E 
METODOLOGIA

Premissas do projeto

A reestruturação organizacional foi a principal iniciativa estratégica identifica-

da no Planejamento Estratégico de Furnas, no sentido da transformação e do 

fortalecimento da companhia para uma atuação ágil, competitiva, eficiente e 

rentável no cumprimento de seu papel institucional e no efetivo aproveitamen-

to de oportunidades do mercado. 

Desde o início, a reestruturação de Furnas foi orientada para o alinhamento da sua 

estrutura ao novo ambiente regulatório do setor e se mostrou fundamental diante 

das posteriores medidas do governo federal em busca de modicidade tarifária.

A partir do diagnóstico dos problemas identificados, foram aprovadas sete pre-

missas pela diretoria de Furnas, para garantir o sucesso do projeto: 

1. A nova estrutura organizacional deve ser simples, ágil e eficiente.
2. A gestão da Empresa deve ser crescentemente orientada por processos, 

sendo os processos redesenhados para serem mais eficazes e simples.
3. O ganho de produtividade deve compensar a redução de pessoal ocorrida 

em consequência dos Programas de Demissão Voluntária implantados.
4. O projeto deve garantir máxima transparência e contar com a participação 

ativa de todos os gerentes e funcionários da Casa.
5. A Diretoria Executiva e as partes interessadas (stakeholders) devem 

dar prioridade ao projeto, dedicando tempo para acompanhamento de 
relatórios e apresentações e buscando resolver problemas com agilidade.

6. A otimização de processo não deverá originar maior nível de risco para a 
Empresa nas atividades finalísticas.

7. A mobilidade interna deverá ser privilegiada, em caso de necessidade de 
reforço de áreas.

3
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Visão geral do PRO-Furnas

Furnas, com o apoio da consultoria externa Roland Berger, realizou o desenvol-

vimento e a implementação do projeto PRO-Furnas em duas etapas.

A primeira etapa, iniciada em agosto de 2012, teve duração de 10 meses e fo-

cou o desenvolvimento de estratégias e conceitos, de acordo com os seguintes 

temas:

 n levantamento das melhores práticas de mercado;

 n desenho de uma nova estrutura organizacional;

 n elaboração de iniciativas de otimização de processos;

 n desenho de um plano de gestão e comunicação da mudança.

Foram criadas 17 equipes compostas por empregados seniores de Furnas com 

grande conhecimento da casa, consultores externos da Roland Berger e es-

pecialistas internos, responsáveis pela elaboração da estratégia da Empresa, 

sendo um líder e vários especialistas e/ou clientes do macroprocesso. A criação 

das equipes respeitou os níveis similares de exigência (complexidade de análise 

e tratamento), sinergias funcionais entre macroprocessos e potencial de ga-

nhos a serem obtidos por equipe.

Em sequência, entre dezembro de 2013 e de 2014, ocorreu a segunda etapa 

do projeto, iniciada com o refinamento das estratégias e, especialmente, com a 

implementação da reorganização e das iniciativas de otimização de processos, 

como segue:

 n suporte à implementação de iniciativas de otimização de processos;

 n suporte à implementação de órgãos novos e órgãos-chaves (ex.: um 

Centro de Serviços Compartilhados - CSC);

 n aplicação do plano de gestão e comunicação da mudança;

 n desenvolvimento dos programas de recursos humanos: mobilidade 

interna, capacitação e recrutamento externo.

Nessa segunda etapa, visando a um acompanhamento mais detalhado, além 

de se valer da excelente oportunidade de aprendizado e formação de gestores 

para a Empresa de maneira subjacente aos trabalhos a serem desenvolvidos, 

Furnas implantou o programa denominado Novos Talentos, por meio do qual, 

com base em análise de desempenho e avaliação curricular, entrevistas e testes 
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de personalidade para adequação de perfil profissional, foram escolhidos 15 

profissionais da Casa para integrar a equipe de Furnas responsável pelo de-

senvolvimento do projeto. Os selecionados, entre mais de 500 inscritos, foram 

chamados de Agentes de Mudança. O processo foi considerado de grande su-

cesso e elogiado pela força de trabalho da Empresa, em razão dos critérios, 

da isenção e da transparência com que foi conduzido. Além disso, possibilitou 

produzir novas lideranças, com o intuito de aproveitamento futuro em funções 

gerenciais.

Metodologia

As metodologias utilizadas nas duas etapas do projeto podem ser resumidas 

em quatro principais frentes de trabalho, conforme a figura 2, a seguir:

FIGURA 2: PRINCIPAIS FRENTES DE TRABALHO DO PRO-FURNAS

A B C DNovo modelo e
estrutura
organizacional

                      e
otimização de
processos

Programas de RH:
mobilidade interna,
capacitação e
recrutamento externo

Comunicação e
gestão da
mudança  

Benchmark
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DIAGNÓSTICO DA 
SITUAÇÃO E DO MODELO 
ORGANIZACIONAL 

O modelo racional utilizado para demonstrar as razões e motivações que le-

varam Furnas a implementar um inédito e complexo projeto de reestruturação 

organizacional foi construído com base na análise do contexto da Empresa 

entre 2009 e 2011 — época imediatamente anterior à do início do projeto — e 

amparado por comparações de desempenho com outras empresas do setor. 

É importante destacar a ampla divulgação desse diagnóstico, feita pela alta ad-

ministração e dirigida a todos da Empresa. As informações foram transmitidas 

via intranet a todas as áreas regionais, com possibilidade de interação por meio 

de debates e perguntas livremente formuladas, o que muito contribuiu para o 

reconhecimento da necessidade e urgência da reestruturação. 

Foram identificados, basicamente, quatro fatores críticos apresentados a seguir:

1. desempenho financeiro; 
2. mão de obra;
3. expectativa de mudança na regulação;
4. estrutura organizacional existente.

Fator crítico 1 – Desempenho financeiro

O desempenho financeiro de Furnas no período imediatamente anterior ao 

projeto (2009-2011) foi razoavelmente positivo, havendo, entretanto, nítido 

espaço para melhorias. Furnas não alcançava integralmente seu potencial de 

desempenho e percebia a necessidade de aumentar a eficiência operacional e 

a busca de melhores práticas. Esse cenário se mostrava mais evidente quando 

se comparava o desempenho de Furnas com outros desempenhos do setor. 

4
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Entre 2009 e 2011, Furnas apresentou um crescimento em sua receita opera-

cional líquida — uma média de 12% ao ano —, com o resultado dos reajustes das 

receitas ocorridas no exercício e do incremento de novas receitas geradas por 

seus empreendimentos. Esses fatores acarretaram um significativo aumento do 

seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, por 

sua sigla em inglês).

Entretanto, alguns pontos devem ser ressaltados. Primeiramente, a rentabilida-

de alcançada não foi suficiente para criar valor aos acionistas: o retorno sobre 

o capital empregado foi inferior ao custo do capital durante todo o período e a 

dívida líquida dobrou (vide figura 3). 

FIGURA 3: PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS DE FURNAS

+43%

2011

1.9

2010

1.2

2009

0.9

2009

+12%
7.7

2010 2011

6.96.1

CAGR

CAGR

2011

5.2

2009

3.3

2010

7.9

6.0

3.3
2.2

WACC1)

ROCE2)

7.2

2009

4.4

+46%

2011

9.4

2010

CAGR

Receita Operacional Líquida [R$, bi] EBITDA [R$, bi] 

ROCE3) vs. WACC2) [%] Dívida Líquida [R$, bi]

1) Custo médio ponderado do capital (WACC, por sua sigla em inglês).
2) Retorno sobre capital empregado (ROCE, por sua sigla em inglês).

Quando comparada com as principais empresas do setor no Brasil, Furnas se 

posicionava entre aquelas com pior desempenho, tanto em relação ao cres-

cimento da receita operacional líquida quanto à rentabilidade (retorno sobre 

capital empregado) e níveis de dívida (vide figura 4). 
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FIGURA 4: COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO FINANCEIRO FURNAS VS. 
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[ROCE; 2011; %][CAGR ROL 2009–11; %]

G T D C

9%
12%

17%
6%

10%
11%
11%

14%
15%

18%
19%

31%
34%

10%3)

3%

11%
13%

3%
17%2)

18%

3%

9%

19%

6%

12%
16%

5.0
4.3

2.2

3.5

6.2
1,63)

1.0
2.3

3.1
2.5

9.3
1.8

0.5

Posicionamento
Rentabilidade Dívida líquida

[Dívida líquida/EBITDA; 2011; x]

Média4)

Without
Eletronuclear

Crescimento

Copel
CTEEP
Eletrosul
CPFL Geração
TAESA
CEMIG
Tractebel
Eletronorte
Chesf
CESP

Furnas
Furnas

FIGURA 5: CUSTOS COM PMSO DE FURNAS
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Quanto aos custos operacionais (Pessoal, Material, Serviços e Outros - PMSO), o 

desempenho demonstrava um crescimento médio de 11% por ano entre 2009 e 

2011, valor consideravelmente acima da inflação média (IPC-A) do período, de 6% 

por ano. Os custos com Pessoal têm uma relevância especial no total de custos 

PMSO, pois representa mais de 50% do total, com crescimento de 8% por ano, 

portanto, acima da inflação média do período, conforme observado na Figura 5.
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FIGURA 6: NÍVEL DE EFICIÊNCIA E ESFORÇO DE OTIMIZAÇÃO DE PMSO 

FURNAS VS. BENCHMARK
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O nível de eficiência do PMSO, representado pela proporção do PMSO em rela-

ção à ROL (Receita Operacional Líquida), foi, em média, 25% no período, acima 

da média de mercado, que era de 10%. 

Adicionalmente, o esforço para otimização do PMSO também não foi expressi-

vo, já que essa relação se manteve constante no período (2009-2011), enquanto 

outros players do mercado apresentaram maiores esforços de otimização e a 

reduziram (vide figura 6).

Fator crítico 2 – Mão de obra

Um grande risco que Furnas estava sujeita era a possibilidade de perda subs-

tancial de sua mão de obra qualificada, sem nenhuma preparação prévia. Quase 

metade dos empregados (49%) teria condições de se aposentar pelo fundo de 

pensão de Furnas, até 2014. Considerando a base de gerentes, esse número 
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FIGURA 7: SEGMENTAÇÃO DA MÃO DE OBRA DE FURNAS
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era ainda mais preocupante: 70% deles poderiam se aposentar sem qualquer 

programa mais efetivo de preparação de substituição. Esse quadro é mostrado 

na figura 7.

Para enfrentar esse risco, em 2011, antes do início do PRO-Furnas, Furnas já havia 

estruturado o primeiro Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ), 

que consistia em um plano de demissões voluntárias para empregados próprios 

que já tinham adquirido as condições de se aposentar. Para aderir ao PREQ, 

os empregados teriam de se comprometer com uma data fixada para aposen-

tadoria, suficiente para que fosse promovido um programa de capacitação de 

empregados para substituir os que sairiam, de forma a minimizar o risco.

Com o PREQ, Furnas poderia obter a redução de quadro necessária, sem perda 

de capacidade gerencial, sem impacto social e sem pressões dos sindicatos, 

que poderiam dificultar e, até mesmo, inviabilizar a reestruturação da Empresa. 

O PREQ previa inicialmente uma redução da ordem de 15% dos custos com 

PMSO, até o final de 2013. 

Outro importante risco para Furnas era a iminente desmobilização da mão de 

obra terceirizada que a Empresa utilizava, historicamente, para complementar 

sua força de trabalho. Esse risco devia-se ao fato de que, em fevereiro de 2012, 
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Furnas viu-se obrigada a celebrar um acordo com o Supremo Tribunal Federal 

(STF) — a mais alta corte judiciária do Brasil —, em última instância, para a des-

mobilização escalonada, até 2018, de todos os 1.305 empregados terceirizados 

(contratados) existentes àquela época. Essa longa batalha travada teve início em 

2004, quando o Ministério Público do Trabalho questionou a utilização de mão 

de obra terceirizada por Furnas, em virtude de sua condição de empresa estatal.

Sendo assim, o risco da perda de mão de obra mais experiente e de contra-

tados mais especializados gerava um grande desafio para a Empresa: manter 

o conhecimento acumulado ao longo dos anos e adaptar sua estrutura, seus 

processos e sua governança e gestão para se manter e, também, melhorar seu 

desempenho no mercado cada vez mais competitivo em que se insere. 

Fator crítico 3 – Expectativa de mudança 
na regulação

Em 2012, o setor elétrico passou por mudanças, com a edição da Medida Provi-

sória nº 579, de 11/09/2012, convertida na Lei nº 12.783, em 11/01/2013, que trata 

da renovação das concessões dos empreendimentos de geração e transmis-

são de energia com desconto no valor das receitas devido ao fato que, como 

informado pelo governo, os ativos já estavam amortizados. Essa medida mate-

rializou as expectativas das empresas do setor, que já esperavam mudanças na 

regulação desde o ano anterior.

A medida mostrou a disposição do governo federal em reduzir as tarifas, de 

forma a gerar um ambiente de maior competitividade para o País. Com isso, 

tornou-se iminente a necessidade de cortar custos, reduzir despesas e aperfei-

çoar processos, sem perder a excelência operacional, mantendo a participação 

no mercado frente à forte concorrência.

Importante salientar que, mesmo antes da promulgação da Lei nº 12.783, Furnas 

já tinha iniciado o projeto de reestruturação e já vinha se preparando para uma 

fase de expansão e crescimento, com o compromisso de se tornar uma empre-

sa empreendedora e voltada para resultados. 

Após a edição da Lei nº 12.783, diante da necessidade de melhorar ainda mais a 

eficiência para fazer frente à redução de sua receita, Furnas também lançou, em 

agosto de 2013, o segundo PREQ, com mais incentivos aos empregados que 
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FIGURA 8: IMPACTO DA RENOVAÇÃO DAS CONCESSÕES NOS 

EMPREENDIMENTOS DE FURNAS À ÉPOCA DA LEI 12.783/2013
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aderissem. Com esse segundo plano, a Empresa esperava obter maior redução 

permanente nos custos de PMSO até 2015.

Apesar do sucesso dos PREQs, os impactos da nova Lei, principalmente nas 

receitas da Empresa, já eram percebidos em seu resultado, ao registrar uma 

queda de 43,7% na margem EBITDA de 2013, comparado ao ano anterior.

Em linhas gerais, a Lei 12.783, de janeiro de 2013, na busca da modicidade tari-

fária, estabeleceu a possibilidade de renovação antecipada das concessões de 

geração e transmissão, por um novo prazo de até 30 anos, com as seguintes con-

dições: a) a fixação de uma nova receita anual, contemplando, basicamente, a 

cobertura de custos de O&M; e b) pagamento dos ativos ainda não amortizados. 

No caso específico de Furnas, a renovação antecipada das concessões reduziu, 

de imediato, as receitas de Furnas referentes a 49% da capacidade de geração 

de seus empreendimentos e a 94% das suas linhas de transmissão, incluindo a 

sua participação nas SPEs. No caso da geração, havia a previsão de vencimento 

do prazo de outras concessões, totalizando, até 2023, cerca de 70% da capaci-

dade de geração afetada pela referida lei (vide figura 8).



PRO-Furnas20

Em 2014, em função dos seus esforços empreendidos de produtividade e efi-

ciência, Furnas já havia conseguido razoável crescimento da receita. Porém, 

diante do desafio provocado pela expectativa de vencimento das concessões, 

para elevar o ritmo de crescimento, Furnas necessitaria continuar com o seu 

fortalecimento no longo prazo.

Fator crítico 4 – Estrutura organizacional 
existente

A estrutura organizacional e os processos de negócios apresentavam claros 

sinais de ineficiência em termos de custo, qualidade e tempo. Eram evidentes 

nove principais oportunidades para a melhoria de produtividade:

1. Descentralização elevada de recursos em macroprocessos de apoio ao 
negócio.

2. Fragmentação, duplicação e falta de clarificação de atividades relevantes.
3. Lacunas nos processos de gestão em nível de definição de responsabilidades, 

interfaces, prazos e controle.
4. Reduzido número médio de colaboradores, por gerente, na estrutura 

organizacional.
5. Diversas estruturas regionais desenvolvidas caso a caso, faltando maior 

uniformização e integração.
6. Dedicação das diretorias corporativas ainda muito focada nos negócios 

tradicionais e próprios.
7. Excessivo enfoque das diretorias corporativas no papel de prestador de 

serviços de apoio às diretorias de negócio.
8. Novos temas de natureza corporativa sem abordagem sistemática e 

estruturada.
9. Peso significativo de atividades operacionais em algumas áreas 

corporativas.
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NOVO MODELO 
E ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 5
Nova estrutura

A nova estrutura organizacional de Furnas foi definida em duas fases: 

 n Definição de um conjunto de princípios-base e da visão estratégica para 

o modelo de gestão da Empresa.

 n Desenho da nova estrutura organizacional.

Na primeira fase, foram elencados dez princípios que orientaram a nova estru-

tura, com especial ênfase nos resultados, no foco em temas estratégicos e em 

uma gestão mais orientada por processos (vide Figura 9).

FIGURA 9: PRINCÍPIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA 
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O novo modelo de gestão da Empresa foi orientado pela visão estratégica 

que englobava dois grandes pilares: (i) o de uma empresa empreendedo-

ra, voltada à expansão, eminentemente através de parcerias e (ii) o de outra 

empresa operadora e mantenedora, focada no O&M dos ativos corporativos, 

ambas com responsabilidades e resultados específicos, planejados e apurá-

veis por cada negócio.

Nesse novo modelo, a ação corporativa e de suporte tornou-se matricial, trans-

versal aos negócios, apoiando a estratégia e a prestação de serviços.

Da mesma forma, sob um olhar de suporte técnico, a engenharia de Furnas 

passou a se posicionar também de maneira transversal aos negócios acima, 

prestando serviços técnicos à expansão e à operação e manutenção dos ativos 

corporativos da Empresa, além de se posicionar estrategicamente como poten-

cial vendedora de tais serviços para parceiros e/ou terceiros. 

FIGURA 10: VISÃO PARA O NOVO MODELO DE GESTÃO

ENGENHARIA

CORPORATIVOS

EMPREENDEDORA
OPERADORA E
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Na segunda fase, a definição da nova estrutura organizacional baseou-se na 

busca de referências no mercado, benchmarking, visando a identificar o maior 

número possível de tendências. Foram analisadas empresas do setor público 

(grupo Eletrobrás: CGTEE, Chesf, Eletronorte, Eletrosul e outras, como Celesc, 

CEMIG, CESP, Copel) e do setor privado (CPFL Energia, EDP, Energisa, CTEEP, 

Tractebel). Os modelos organizacionais das diversas empresas de referência 

foram detalhados, analisados em profundidade e comparados com Furnas, ser-

vindo de base para a discussão do novo modelo da Empresa.

Como resultado, novas unidades organizacionais foram configuradas, objeti-

vando dar resposta aos princípios estabelecidos, à otimização dos processos 

desenvolvidos em seu âmbito e às referências consultadas. A nova estrutura 

organizacional resultou em uma redução de 81 (26%) unidades organizacionais, 

passando de 314 para 233. Para atingir estes resultados, o estudo contemplou 

uma série de atividades.

Atividade 1 – Revisão das atribuições dos 
órgãos

Para garantir a padronização da estrutura e dos itens abordados no conjunto 

de atribuições de cada órgão, foi realizado um benchmarking com um conjunto 

de empresas do setor. Em seguida, foi criada uma metodologia que buscava 

atender dois principais pontos:

 n Conteúdo: o conteúdo das atribuições de cada órgão passou a 

espelhar mais adequadamente as responsabilidades e atividades dos 

macroprocessos e os processos desenvolvidos no âmbito do mesmo.

 n Forma: as atribuições de cada órgão passaram a ser baseadas nas 

orientações e boas práticas derivadas do benchmarking.

As novas atribuições foram elaboradas com foco na tipologia organizacional, 

contendo a descrição das atividades core específicas do órgão avaliado, com 

base nos seus macroprocessos e processos. 
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Atividade 2 – Organização dos Comitês

O PRO-Furnas abordou também a organização e sistematização dos comi-

tês da Empresa — Comitês, Comissões Internas e Grupos de Trabalho, criados 

ao longo dos anos. Esses comitês congregam especialistas da Empresa para 

analisar e propor soluções para questões específicas, emitindo pareceres que 

orientam os encaminhamentos dados pelas instâncias superiores de decisão 

(Diretoria Executiva e Conselho de Administração).

Os Comitês, de acordo com as melhores práticas do mercado, devem ser 

constituídos para tratar de temas de teor estratégico, enquanto as Comissões 

e os Grupos de Trabalho devem se restringir a assuntos tático-operacionais.

Com base no novo conceito, foi realizada análise exaustiva dos comitês existen-

tes, por meio de benchmarking, e elaborada proposta de uma nova estrutura 

que mantém todos os temas atuais estabelecidos. A figura 11, a seguir, mostra 

FIGURA 11: NOVA ESTRUTURA DE COMITÊS
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os principais tópicos e premissas utilizados na análise e a proposta resultante 

que alterou o número total dos comitês, de 28 para 16 (12 comitês e 4 comis-

sões), redução de aproximadamente 43%.

Também foi estabelecida uma nova governança para os Comitês, visando a 

aumentar sua eficácia e seu caráter estratégico. A figura 12, a seguir, apresenta 

a governança proposta com as funções e os papéis de cada participante ou 

responsável nos Comitês.

Atividade 3 – Definição do quadro de 
referência de pessoal

Considerando o risco de Furnas de uma perda substancial de sua força de tra-

balho (como descrito no capítulo 4), a definição de um quadro de referência de 

pessoal serve de base para os programas de RH voltados ao estabelecimento 

de soluções, com critérios técnicos, para as áreas deficitárias ou superavitárias 

de colaboradores.

FIGURA 12: PAPÉIS DOS PARTICIPANTES DOS COMITÊS
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O quadro de referência, com base em dezembro de 2016, representa as necessi-

dades quantitativas e qualitativas esperadas do quadro de pessoal da Empresa. 

As necessidades quantitativas se referem ao número de pessoal por unidade 

organizacional e aos processos da Empresa, enquanto as necessidades qualita-

tivas se referem às características e competências exigidas dos colaboradores, 

descritas pelo cargo dos colaboradores (nível superior, nível médio operacional 

e nível médio suporte), sua formação requerida (engenharia elétrica, adminis-

tração, técnico agrimensor, etc.) e pelo nível de senioridade do colaborador 

(1,2,3,4, sendo 4 o mais sênior).

O quadro de referência foi definido de acordo com os três passos apresentados 

a seguir:

PASSO 1 – Proposta de vagas pelos gestores

O método escolhido para elaboração do quadro de referência foi o bottom-up. 

Com isso, todos os gestores da Casa puderam propor livremente o quadro de-

sejado. Esse trabalho ocorreu de forma crescente na estrutura hierárquica de 

Furnas: os chefes de Divisão preencheram em um sistema on-line o seu quadro 

proposto; em seguida, os gerentes validaram a alocação e complementaram 

com o próprio quadro. Na sequência, foi submetido e aprovado pelos superin-

tendentes e, por fim, pelos diretores.

Com essa abordagem, o benchmark potencial da força de trabalho, assim como 

o “quadro otimizado”, que representa o quadro da Empresa, depois de conside-

radas as viabilizações de pessoal das iniciativas de otimização, serviram apenas 

como referência para os gestores.

PASSO 2 – Workshops de desafio

Após a proposta inicial dos gestores, ocorreram seis workshops de desafio, 

um para cada diretoria da Empresa, com o objetivo de discutir a proposta dos 

gestores de cada unidade organizacional, confrontando com a contraproposta 

do PRO-Furnas, elaborada a partir do “quadro otimizado”.

Os workshops contaram com a participação do PRO-Furnas (equipe de coor-

denação, agentes de mudança e consultores) e os gestores de cada diretoria 
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(diretor da área, superintendentes, chefes de assessoria e gerentes). Adicional-

mente, os workshops contaram com a presença dos líderes de macroprocesso, 

que possuíam as seguintes responsabilidades na Empresa:

 n Assegurar o acompanhamento, o controle e a responsabilidade de 

execução dos processos junto das várias áreas.

 n Garantir que os reportes funcionais sejam adequados à realidade 

da Empresa, para que a comunicação flua em ambos os sentidos na 

resolução dos problemas.

 n Rever os processos para melhorar o nível de padronização e informatização, 

no sentido de assegurar maior agilidade e eficiência.

A participação dos líderes de macroprocesso foi fundamental para reforçar a 

gestão de forma horizontal da Empresa, garantindo maior eficiência e qualida-

de dos processos.

PASSO 3 – Ajustes finais e validação da Diretoria Executiva

O último passo da definição do Quadro de Referência consistiu em apresentar 

os resultados dos workshops em reunião de Diretoria Executiva, quando alguns 

ajustes foram propostos e acordados. O quadro final foi formalizado em Reso-

lução de Diretoria e disponibilizado para todos os gestores e colaboradores da 

Casa, no portal de RH (intranet de Furnas).

Atividade 4 – Criação do Centro de 
Serviços Compartilhados 

Os Centros de Serviços Compartilhados (CSC) buscam contribuir para a efi-

ciência das organizações em que se inserem, por meio da centralização e 

padronização de atividades operacionais de suporte, tais como contas a pagar 

e a receber, folha de pagamento, lançamentos contábeis, suporte de tecnologia 

da informação, etc. Os CSC são motivadores e promotores, entre outros aspec-

tos, da redução de custos, padronização, especialização, melhoria da qualidade 

de processos e dos serviços prestados às Unidades de Negócio, que passam a 

focar exclusivamente as suas próprias atividades.
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As atividades iniciais para viabilização do CSC de Furnas foram feitas já na pri-

meira etapa do projeto, com análise de benchmarks, com consenso acerca das 

principais necessidades de Furnas e da formulação de uma primeira proposta 

de organização de uma superintendência dedicada aos Serviços Comparti-

lhados. Em seguida, foi feita a implementação parcial contemplando algumas 

atividades cujo agrupamento e capacidade de atendimento não envolviam 

maiores conflitos internos.

O projeto foi responsável por realizar a primeira avaliação do quadro qualitativo 

e quantitativo, atualizar o conceito da organização e do CSC, além de elaborar 

um plano detalhado para implementação, como segue:

FIGURA 13: PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CSC
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Para dar apoio à implantação do CSC, foi criada uma metodologia constituída 

de duas grandes fases:
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Para identificar as melhores práticas, visando a uma implementação gradual e 

eficiente, foram realizadas pela equipe de Furnas visitas a empresas nacionais 

de referência (CSC Energia, CPFL, Cemig, Petrobras e CCR Rodovias), bem 

como visitas a empresas no exterior (EDP, GDF Suez, EDF e Enel), que propicia-

ram, principalmente, a criação de um canal de comunicação mais estreito para 

trocas de experiências. 

Em seguida, foram realizadas a análise e a definição do processo, enfatizando 

garantir a identificação e o mapeamento dos subprocessos que seriam migra-

dos para o CSC, além de:

 n Avaliar o potencial de contratação de serviços externos para realização 

dos subprocessos envolvidos.

 n Definir nível ótimo de atendimento às áreas regionais (localmente ou 

remotamente).

FIGURA 14: FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DO CSC

Finalização do plano de implementação e Revisão do 
conceito
do CSC 
Discussão sobre o 
conceito do CSC
Análise da situação 
atual da 
implementação
Mapeamento das 
dificuldades atuais 
do CSC

Implementação

Visitas aos 
outros CSCs
Melhores práticas 
de implementação
Lições 
aprendidas

Definição dos subprocessos "as -is" e “to-be”
Identificação dos subprocessos a serem migrados
Mapeamento dos subprocessos a migrar
Avaliação de potencial terceirização dos subprocessos 
envolvidos
Definição do nível de atendimento às áreas regionais 
(localmente ou remotamente)
Avaliação das melhores práticas internas e do nível de 
padronização dos subprocessos envolvidos

Mapeamento das pessoas chave e definição de sistemas 
de retenção
Avaliação das possíveis ferramentas de suporte de TI

Avaliação do esquema de governança (regional vs. 
funcional) e da nova organização dos órgãos 
envolvidos na implementação do CSC

inicio do PMO da implementação 
Revisão das informações coletada pelos responsáveis
Definição das novas atribuições, dos indicadores de 
performance e do novo QQQ dos subprocessos a migrar
Acompanhamento da transferência de cada subprocesso
Implementação das ferramentas de suporte (ex.: TI)

Gestão de 
mudança
Marketing interno do 
projeto CSC para 
garantir o compromisso 
da organização e uma 
participação voluntária
Capacitação dos 
colaboradores 
envolvidos no CSC

Avaliação da 
performance e 
do custo dos 
serviços 
oferecidos pelo CSC 
Revisão dos indicadores 
de performance
Estimativa e acordo 
sobre a precificação    
dos serviços 

Preparação da implementação 
Aprovação da Diretoria

dos novos subprocessos

1

A

2

B

3 1

2 3

�

�

�

�

�

�
�
�

�
�

�

�

��

�
�

�

�

�

�

�



PRO-Furnas30

 n Avaliar melhores práticas internas e o nível de padronização dos 

subprocessos envolvidos.

 n Mapear pessoas chaves e definição de sistemas de retenção.

 n Avaliar possíveis ferramentas de suporte de tecnologia de informação 

(TI).

 n Avaliar esquema de governança (regional vs. funcional) e a organização 

dos órgãos envolvidos na implementação do CSC.

Na definição dos subprocessos que migrariam para o CSC, foram adotados seis 

critérios de avaliação, os quais incluíram aspectos das tipologias das atividades 

e dos dados:

1. Possíveis sinergias com o CSC;
2. Nível possível de padronização;
3. Fatores críticos de sucesso;
4. Variabilidade das interfaces;
5. Acessibilidade dos dados;
6. Volatilidade dos dados.

Dos 407 subprocessos avaliados, 145 obtiveram uma avaliação alta, todos refe-

rentes a atividades transacionais, o que pode ser observado na figura 15:

Entre os 145 processos selecionados com potencial de migração para o CSC, 117 

foram elencados como os mais relevantes e mapeados em seguida, permitindo 

evidenciar as atividades, os gargalos e os responsáveis envolvidos.

A implementação do CSC geralmente se inicia com a organização e o funciona-

mento em base regional e evolui para funcional, com um estágio intermediário 

matricial (vide figura 16).

No caso específico de Furnas, a implantação já se encontra na estrutura matri-

cial, mais alinhada ao estágio atual de organização da Empresa, tendo em vista, 

inclusive, a dimensão da área geográfica abrangida pelos seus empreendimen-

tos corporativos. A evolução para o estágio funcional é meta a ser obtida, na 

sequência, no âmbito de projeto específico de padronização e melhorias dos 

subprocessos. 
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FIGURA 15: AVALIAÇÃO DOS SUBPROCESSOS PARA MIGRAÇÃO
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FIGURA 16: ORGANIZAÇÃO DOS CSC
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Atividade 5 – Benchmarking e otimização 
de processos

Inicialmente foi elaborado o mapa dos 32 macroprocessos de Furnas, classifica-

dos em 13 macroprocessos de negócio e 19 macroprocessos corporativos (vide 

figuras 17 e 18).

FIGURA 17: MACROPROCESSOS DO NEGÓCIO
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FIGURA 18: MACROPROCESOS CORPORATIVOS (DE SUPORTE)
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Em seguida, foi efetuado o levantamento dos custos de cada macroprocesso, 

a partir da alocação de todos os colaboradores da Empresa (efetivos e con-

tratados) nos macroprocessos, com os seus respectivos custos. A tabela dos 

colaboradores alocados nos macroprocessos foi validada pelos superintenden-

tes em reuniões realizadas com a equipe de Furnas no projeto.

Em paralelo, foram selecionadas diversas empresas do setor elétrico para 

comparação do nível de eficiência de Furnas com as melhores práticas do se-

tor. Para seleção das empresas, foram levados em consideração os critérios 

de representatividade (número significativo de empresas), comparabilidade 

(empresas com estruturas, tamanho e histórias similares) e confidencialidade 

(dados públicos ou anonimizados).

O benchmarking de macroprocessos apresentou elevado nível de detalhe com 

100 indicadores (média de três indicadores por macroprocesso) para permitir 

uma quantificação efetiva do potencial de sua otimização. Para cada indicador 

foi selecionado o melhor desempenho do setor e a média de desempenho das 

empresas do benchmarking (vide figura 19).

FIGURA 19: ANÁLISE DO BENCHMARKING DE MACROPROCESSOS

MELHOR 

SETOR
MÉDIA

SETOR

Melhor desempenho entre 

as empresas do setor 

(públicas e privadas), 

assumindo um atingimento 

de 80% de diferencial

Média do desempenho das 

empresas do setor

(públicas e privadas)

Apenas para
Macroprocessos

Corporativos



PRO-Furnas34

Com base nessas informações, as 17 Equipes de Otimização detalharam 219 

Iniciativas de Otimização de Processo (IOP) e aproximadamente 1.800 ações 

para os 32 macroprocessos da Casa.

FIGURA 20: ELABORAÇÃO DAS IOPS (INICIATIVAS DE OTIMIZAÇÃO DOS 

PROCESSOS)

3217 219 ~1.800
MacroprocessosEquipes de Otimização Iniciativas de Otimização Ações para Implementação

A elaboração das iniciativas foi realizada em três rodadas:

1ª rodada – R1 (uma planilha por Equipe de Otimização):

 n comparação do nível de eficiência da Empresa com benchmarks;

 n reflexão sobre o nível de eficiência de Furnas atual e estabelecimento de 

metas;

 n discussão e levantamento de iniciativas de otimização.

2ª rodada – R2 (uma planilha por macroprocesso):

 n detalhamento das iniciativas selecionadas após a R1;

 n quantificação das economias viabilizadas com as iniciativas;

 n definição e quantificação de indicadores de qualidade.
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3ª rodada – R3 (uma planilha por IOP):

 n quantificação das economias ao longo do período de implementação;

 n desenvolvimento de planos de implementação para cada iniciativa;

 n identificação dos principais riscos e impactos organizacionais de cada 

iniciativa.

As IOPs foram segmentadas por tipo de impacto em: (i) custo de pessoal;  

(ii) demais custos (materiais, serviços e outros dispêndios operacionais); e  

(iii) qualidade e tempo de execução de processo, com a estimativa de que as 

iniciativas de alto impacto contribuiriam com 65% de toda economia prevista.

As IOPs foram detalhadas em planos de ação que determinaram o conjunto de 

atividades; o prazo inicial e final (podendo alcançar até cinco anos de duração, 

ou seja, até 2018); o supervisor da atividade; o órgão de apoio (caso neces-

sário), além de diversas outras informações, como indicadores financeiros, a 

exemplo de CAPEX, PMSO, custo líquido e macroprocesso associado.

No que diz respeito ao controle das IOPs, há diferentes níveis de responsa-

bilidade dos envolvidos: agentes de mudança (membros da coordenação do 

projeto PRO-Furnas dedicados à implementação das iniciativas), responsáveis 

técnicos (das áreas no âmbito das quais as iniciativas se efetivavam), líderes 

de Macroprocesso e representantes de diretoria, conforme observado a seguir.

Mensalmente, passaram a ser emitidos relatórios de acompanhamento do 

status das IOPs para a Diretoria Executiva, contendo uma visão geral e outra 

detalhada com as iniciativas de cada diretoria, apresentando a atualização do 

andamento da IOP e, além disso, destacando eventuais pendências que neces-

sitassem de uma deliberação da alta direção.

Por fim, para facilitar o acompanhamento on-line das iniciativas, a equipe do 

PRO-Furnas desenvolveu um sistema informatizado de monitoramento dessas 

iniciativas. Essa ferramenta permite o acompanhamento do progresso das ini-

ciativas pelos diretores e gerentes envolvidos, por meio de consultas detalhadas 

sobre objetivos, impactos, informações técnicas e financeiras, responsabilida-

des e prazos planejados e realizados.
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FIGURA 21: NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

IOPS
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Atividade 6 – Priorização dos programas 
de Recursos Humanos: mobilidade interna, 
capacitação e recrutamento externo

Racional para priorização dos programas

Considerando a expressiva redução da força de trabalho da Empresa, estimada 

em 30% entre 2012 e 2016, os programas de recursos humanos (RH) desempe-

nham um papel fundamental para adequar e organizar a Empresa ao seu novo 

cenário. Seus principais objetivos são:

 n Fechar os gaps criados após as saídas de funcionários por meio do Plano 

de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ).

 n Orientar a correta alocação do quadro funcional nos processos de 

trabalho e nas unidades organizacionais da Empresa.

 n Garantir que a força de trabalho seja capaz de atender às demandas no 

prazo e com qualidade necessária.
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 n Garantir maior foco nos processos de negócios frente aos processos 

corporativos.

Foi estabelecida a priorização dos programas para preencher lacunas dos pos-

tos de trabalho, com a finalidade de atender ao quadro de referência, como 

mostrado na figura 22, a seguir:

FIGURA 22: PRIORIZAÇÃO E IMPACTO DOS PROGRAMAS DE RH
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Mobilidade Interna

A mobilidade interna é implementada, na prática, por meio de um processo de 

recrutamento interno. Esse processo é constituído por 6 etapas:

1. Proposta de vagas pelos gestores
2. Aprovação / divulgação das vagas pelo RH
3. Inscrições dos colaboradores
4. Pré-seleção dos inscritos
5. Entrevistas com gestores
6. Divulgação de resultados
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Os gestores, a partir da análise de suas necessidades de pessoal (compara-

ção entre força de trabalho atual e força de trabalho de referência) solicitam 

vagas a serem aprovadas e divulgadas pela RH para todos os colaborado-

res da Empresa, sendo que os gaps quantitativos tinham prioridade sobre os 

qualitativos.

A definição das regras que guiaram o processo ocorreu através de diversas 

reuniões entre a equipe do RH e do PRO-Furnas. As diretrizes adotadas busca-

vam transmitir a máxima transparência do processo para a Empresa e estipular 

critérios claros que facilitassem a aprovação de abertura de vagas e a liberação 

dos aprovados pelas áreas de origem.

Capacitação

O apoio do PRO-Furnas ao programa de capacitação, desenvolvido pelo ór-

gão responsável em Furnas por sua operacionalização (Superintendência de 

Recursos Humanos) ocorreu em duas grandes frentes. A primeira se refere à 

identificação de demandas de capacitação dentro da Empresa, por meio de:

1. Iniciativas de Otimização de Processos (IOPs): identificação, com os 
responsáveis técnicos, das ações de capacitação presentes nos planos de 
ação; detalhamento das ações com prazo, escopo e número esperado de 
participantes;

2. Alocação da força de trabalho: identificação, pelos respectivos gestores, 
dos colaboradores alocados que requerem ações de capacitação, e 
sinalização da necessidade de ações de capacitação também para os 
colaboradores não alocados. 

A segunda frente se refere ao desenvolvimento de um modelo conceitual de 

gestão do programa de capacitação, que visa endereçar os desafios atuais da 

Empresa no que tange à questão, como lacunas qualitativas dos colaboradores 

derivadas da mobilidade interna, apoio à implementação das IOPs e desenvolvi-

mento de novos processos nos quais a Empresa não possuía grande expertise. 

A priorização das ações de capacitação deve ocorrer por meio de análise da 

relevância estratégica do treinamento para o crescimento da Empresa e da 
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avaliação dos recursos necessários para execução do treinamento, seja no que 

se refere ao orçamento ou à disponibilidade de tempo (vide figura 23).

Recrutamento externo

A última opção de recursos humanos para viabilização do quadro de referência 

é o recrutamento externo. Assim, as vagas requisitadas pelos gestores que não 

forem preenchidas, via mobilidade ou capacitação, deverão ser supridas pelo 

programa de recrutamento externo. Primeiro, convocando do cadastro de re-

serva de concursos públicos anteriormente realizados, caso o concurso ainda 

esteja dentro de prazo legal de vigência (o que agiliza o processo) ou realizan-

do um novo concurso público. O cadastro de reserva atual se refere à lista de 

aprovados do último concurso, realizado em 2009 e válido até 2017.

FIGURA 23: PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DA CAPACITAÇÃO
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Atividade 7 – Comunicação interna

Na área de comunicação, foi criado uma website para divulgação de informa-

ções gerais e fatos relevantes do projeto, com acesso disponível a todos os 

empregados de Furnas. Nesse canal de comunicação, destacam-se as seções 

de Perguntas Frequentes, Fale Conosco e Glossário. A website conta ainda com 

uma importante área onde estão arquivadas as apresentações realizadas, que 

podem ser visualizadas via intranet.
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SUMÁRIO DOS  
RESULTADOS DO  
PROJETO 6
Nesse tópico, são destacados os principais resultados que, por si só, de-

monstram, de forma tangível, o sucesso alcançado no projeto, que introduziu 

decisivamente o processo de melhoria contínua na revitalizada cultura da Em-

presa; esta, por sua vez, passou a se deparar com novos benefícios oriundos 

direta ou indiretamente do PRO-Furnas, no dia a dia da organização. 

Nova estrutura organizacional

O novo modelo de gestão da Empresa foi orientado pela visão estratégica que 

englobava dois grandes pilares: (i) o de uma empresa empreendedora, volta-

da à expansão, eminentemente através de parcerias e (ii) o de outra empresa 

operadora e mantenedora, focada no O&M dos ativos corporativos, ambas com 

responsabilidades e resultados específicos, planejados e apuráveis por cada 

negócio.

A nova estrutura organizacional implicou em uma expressiva redução no 

número de órgãos. A nova estrutura organizacional possui 233 unidades or-

ganizacionais, contra 314 da estrutura anterior, representando uma redução de 

26% (81 órgãos). A figura 24, a seguir, ilustra a redução ocorrida:

Número de comitês 

Existiam 28 comitês para temas de diferentes níveis de importância estratégica, 

transversalidade e resultados obtidos, que foram condensados em 12 comitês e 

4 comissões, representando uma redução de 43 % (12 comitês). 
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FIGURA 24: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (ANTES E DEPOIS DO PROJETO)
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Quadro de pessoal

A definição do quadro de pessoal, importante atividade para a nova estrutu-

ra organizacional, contou com programas de recursos humanos orientados a 

capacitação, mobilidade interna, e recrutamento externo (como descrito na ati-

vidade 6 no capítulo 5).

No que diz respeito à redução da força de trabalho, é importante enfatizar que 

coube ao PRO-Furnas viabilizar a continuidade das atividades da Empresa, in-

clusive com melhoria de padrões de eficiência, diante da saída de pessoas, por 

força de programas de incentivo de desligamento, que não integraram o seu 

escopo.

Observa-se que, já em dezembro de 2014, a força de trabalho totalizava 5.088 

pessoas, o que representava uma diminuição de cerca de 22% (1.409 emprega-

dos) em relação a 2010 (6.497 empregados). Até o final de 2016, está prevista 

uma redução adicional de 14% em relação a 2014, como observado na figura 25:

FIGURA 25: EVOLUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE FURNAS
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Nota: os quantitativos incluem os 256 Portadores de Necessidades Especiais (PNEs) 
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Além da expressiva redução da força de trabalho em 2016 (33% em relação a 

2010), é importante destacar que, em 2016, o percentual da força de trabalho 

alocada em processos de negócio passará a representar 62% do quadro total, 

contra 49% que estava alocada em 2010, resultado do processo de otimização 

e busca por excelência na gestão empresarial. Tal redução da força de trabalho 

significou, de forma direta, uma economia anual em despesas com pessoal da 

ordem de R$395 milhoes (base 2015).

A figura 26 apresenta o planejamento do quadro de pessoal para o quinquênio 

2016-2020, sinalizando uma redução adicional da ordem de 3% por ano: 

Novos Talentos

O projeto PRO-Furnas foi também utilizado, com grande sucesso, como ferra-

menta extra de desenvolvimiento de gestores, através da alocação ao mesmo 

de colaboradores de destaque selecionados em processo específico, no que se 

constituiu em programa denominado “Novos Talentados”.

FIGURA 26: PLANEJAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL PARA O PERÍODO 

2016–2020

2016 2017 2018 2019 2020

4.112
4.001

3.706 3.632 3.632

Nota: os quantitativos não incluem os 256 PNEs
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Dos 15 escolhidos para integrar o seleto grupo dos Novos Talentos, até a data 

desta publicação (dezembro de 2015), sete deles (46%) já foram ou estão em 

vias de ocupar posição em nível gerencial, com a missão de disseminar a nova 

cultura orientada para resultados com gestão focada em processos.

Mudança cultural

Qualitativamente, o PRO-Furnas contribuiu para uma significativa mudança 

cultural, podendo-se observar uma série de resultados:

 n Cultura empresarial focada em resultados e com uma visão horizontal 

de Furnas (processos), gerando também uma grande preocupação dos 

colaboradores em trabalhar de forma eficaz.

 n Maior confiança dos colaboradores na possibilidade de Furnas tornar-se 

sustentável com um número reduzido da força de trabalho.

 n Entrega, por parte da Empresa, dos serviços sem perda de qualidade, 

apesar da força de trabalho reduzida.

 n Ampla aceitação dos colaboradores e do mercado para com os benefícios 

do projeto, sem registro de incidentes ou problemas de reivindicações 

sobre os objetivos do projeto.

 n Formação dos Agentes de Mudança como novas lideranças para a 

Empresa, garantindo o desenvolvimento e a integração daqueles com 

várias áreas.
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7LIÇÕES  
APREENDIDAS

Segue síntese das principais lições apreendidas, destacando-se os fatores que 

levaram ao sucesso do projeto e que podem ser replicadas e aproveitadas em 

iniciativas similares.

Liderança participativa e com atenção 
priorizada ao projeto

O patrocínio efetivo da alta administração da companhia, em particular do seu 

Diretor-Presidente, que liderou o projeto com bastante dedicação, foi decisivo 

para o sucesso do PRO-Furnas. A interação com os diretores foi contínua e 

sem restrições, alinhando as principais decisões a serem tomadas. Em projetos 

de caráter estratégico e com elevada complexidade para implementação, é im-

prescindível o apoio integral da alta administração.

O ponto alto foi a atenção dada pela alta administração à comunicação interna, 

visando a assegurar, de modo claro, forte e abrangente, o compartilhamento 

dos objetivos da Empresa e o alinhamento das mudanças operacionais e estra-

tégia, realizado de forma sistemática durante todo o projeto. 

Comunicação interna intensa e contínua ao 
longo do projeto

Em um projeto desse porte, com mudanças profundas em todos os níveis da 

Empresa, o investimento em comunicação é indispensável durante todas as 

etapas. A clareza e a transparência do que está sendo feito, e que promoverá 

mudanças na organização e no dia a dia dos colaboradores, facilita a assimilação 



PRO-Furnas48

do novo modus operandi pela organização. Esta comunicação deve ser realiza-

da diretamente pelos colaboradores envolvidos no projeto — por isso mesmo 

denominados Agentes de Mudança —, usando as ferramentas de comunicação 

disponíveis, como, por exemplo, o site do projeto.

No caso específico de Furnas, a ferramenta mais eficaz foi o contato direto 

realizado pela alta administração com toda a Empresa, por meio de apresen-

tações das etapas do Projeto, transmitidas via intranet para as áreas regionais, 

com possibilidade de interação a partir de debates e perguntas livremente for-

muladas. A ampla divulgação — que começou pela apresentação da equipe do 

Projeto — muito contribuiu para o reconhecimento da necessidade e urgência 

da reestruturação, a qual foi motivada por uma abordagem racional baseada 

em comparações com empresas de benchmarking. 

Envolvimento dos colaboradores em todos 
os níveis

Para que a reestruturação não seja imposta de fora para dentro da organização, o 

que corromperia a cultura e criaria barreiras de resistência quase intransponíveis, 

o processo deve emergir de modo natural, brotando de dentro da organização, 

em decorrência de seus anseios e revitalizando a sua cultura, mesmo porque as 

pessoas tendem a se comprometer com tudo aquilo que ajudam a criar.

No caso específico de Furnas, houve uma forte integração do Projeto com as 

áreas da Empresa para a qual os diversos produtos estão dirigidos. Ao todo, 

foram envolvidos mais de 300 colaboradores durante a execução dos projetos. 

Buscou-se um envolvimento total, principalmente com as áreas de Recursos 

Humanos, Organização e Processos, Tecnologia da Informação e Comunicação, 

cada uma delas contribuindo com sua expertise e, ao mesmo tempo, colecio-

nando dados e adquirindo conhecimentos importantes para desenvolvimento 

de suas competências. 

A utilização do método bottom-up também contribuiu, e muito, para o engaja-

mento da organização no desenho das Iniciativas de Otimização de Processos 

e na definição do quadro qualitativo e quantitativo de pessoal. Essas etapas 

contaram com a contribuição de todos os gerentes e dos funcionários com 

grande experiência nos processos, seguidos de posterior ajuste e validação de 

todos os diretores.
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Destaque-se também que o comprometimento e a participação direta da or-

ganização num projeto como esse é essencial, já que existem iniciativas cujo 

cronograma de implantação excede demasiadamente o prazo de vigência do 

contrato da consultoria e, principalmente, porque capacita a organização para 

o aprimoramento contínuo do processo, realizado de forma cíclica e incessante, 

conforme apregoam as melhores práticas de gestão. 

Equipe interna dedicada exclusivamente ao 
projeto

Sabe-se que os projetos não apresentam os resultados esperados quando não 

são executados por equipes dedicadas ou quando há formação e perfil inade-

quados e, principalmente, quando a interação com os consultores externos é 

deficiente.

No caso específico de Furnas, para o acompanhamento da execução do Pro-

jeto, criou-se um grupo multidisciplinar, denominado Agentes de Mudança, 

composto por empregados com dedicação exclusiva ao projeto, escolhidos por 

meio de rigoroso processo de seleção (Programa Novos Talentos) e capacita-

ção, com participação da consultoria contratada. 

Outro ganho desta decisão foi a possibilidade de implementação de um es-

critório de projetos corporativos, para gerir outros programas futuros de 

importância para a Empresa.
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CONCLUSÃO 8
Em síntese, a reestruturação organizacional de Furnas, realizada com o funda-

mental apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi decisiva 

para o aumento da eficiência e produtividade da Empresa. 

Em termos quantitativos, ainda mais para uma empresa estatal brasileira, foram 

expressivas as reduções viabilizadas e implementadas no número de órgãos da 

instituição (um em cada quatro) e no de comitês (três em cada sete), no âmbito 

do PRO-Furnas. Sob o ponto de vista qualitativo, o projeto promoveu profunda 

mudança cultural, orientando a empresa na busca por resultados, com gestão 

focada na melhoria contínua de processos.

A implantação de órgãos estratégicos e inovadores (como, por exemplo, o CSC, 

cujos principais resultados ainda estão por vir), já revolucionou, por si só, a 

vida da empresa. Com isso, Furnas se credenciou para participar do esforço 

pela busca da modicidade tarifária no setor elétrico brasileiro e para enfrentar 

o grande desafio da redução da receita, decorrente da Lei 12.783/13. A recupe-

ração de receitas na empresa já está em curso. Espera-se, nos próximos anos, 

continuar a redução de custos e o aumento da produtividade, iniciados com a 

implantação da nova estrutura.

Adicionalmente, o processo de aprimoramento e melhoria contínua, incorpora-

do na cultura da Empresa pelo PRO-Furnas, já promoveu o desenvolvimento de 

outros importantes projetos na busca de excelência de gestão e governança. 

Entre eles, destacam-se os recém-aprovados Plano de Geração de Valor (PGV), 

e Plano de Gestão de Ativos (PGA), com enfoque regulatório e patrimonial, 

ambos visando a preservação e garantia da receita.
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Com o presente documento, BID e Furnas esperam que o bem-sucedido Case 

do PRO-Furnas possa servir como referência e fonte de inspiração a empresas 

que enfrentam desafios similares. Para tanto, as duas instituições se colocam 

à disposição dos interessados em obter mais informações e detalhes sobre o 

projeto e sua implementação, inclusive sobre os ganhos obtidos após a implan-

tação da nova estrutura resultante do projeto.

Os relatórios e dados do PRO-Furnas estão disponíveis tanto no BID quanto em 

Furnas, em seus respectivos escritórios situados em Washington/EUA (1300 

New York Avenue, N.W. Washington D.C., 20577, USA) e no Rio de Janeiro/

Brasil (Rua Real Grandeza, 219, Bairro Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP 

22.281-900).

Os interessados também poderão entrar em contato com Furnas, por meio 

de mensagem eletrônica, no site www.furnas.com.br ou pelo correio eletrônico 

profurnas2am@furnas.com.br.



Desenvolvimento
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