
 
 

Cemig Distribuição 

Desempenho favorável, com baixo risco de crédito
 
Perfil.  A Cemig Distribuição S.A. (CEMIG D) constitui uma subsidiária integral do 
Grupo Cemig, voltada à distribuição e comercialização de energia elétrica 
prestação de serviços correlatos), constituíd
reestruturação do Grupo Cemig. Trata-se de uma empresa de capital aberto, mas 
sem ações negociadas em bolsa de valores. 
ranking das distribuidoras de energia do País (por faturamento)
concessão de 567.478 Km² (cerca de 97% do Estado de Minas Gerais), atendendo a 
7.631.376 consumidores, com participação de mercado de 8,5% (em faturamento)
 
Síntese Econômico-Financeira.  A empresa vem elevando a participação de dívidas 
no financiamento de suas atividades – com maior ênfase a emissões no mercado de 
capitais – e tem obtido bons resultados, refletidos não apenas na crescente geração 
de caixa, mas também na agregação de valor à empresa
destaque a constituição de novos investimentos e a 
favoráveis, frente ao perfil de sua captação
operacional e financeiro. 
 
Suas atividades encontram importante suporte 
Grupo Cemig no Estado de MG, com imagem institucional favorável, e 
contratos de concessão – cujo comportamento se beneficia de relativa estabilidade 
de receitas e indexação de reajustes tarifários 
distribuição de energia. 
 
Por outro lado, o descumprimento de cláusulas financeiras 
ao longo de 2012 motivou uma momentânea reclassificação das dívidas da empresa 
no curto prazo, em dez/2012, mas, em face da concordância dos credores, 
retornaram aos prazos originais no início de 2013. Paralelamente, o maior custo 
provocado pela aquisição de energia termelétrica afetou o comportamento do custo 
em 2012, mas a companhia conta com a possib
o ônus aos clientes finais. 
 
Ademais, é possível notar que a inadimplência
clientes é historicamente elevada, em cerca de 27%
superiores a 90 dias. O suprimento destes recursos e 
é obtido principalmente por fontes operacion
debêntures. 
 
Conclusão.  Como resultado, a adoção da estratégia voltada à maior alavancagem e 
à migração de fontes de captação vem apresen
pela contínua elevação dos ativos operacionais
caixa e dos níveis de liquidez. 
 
R$ milhões  2010 2011 

Receita Líquida 7.713 8.510 

Lucro Bruto 1.589 1.981 

Margem Bruta (%) 20,6% 23,3% 

EBITDA 1.177 1.613 

Margem EBITDA (%) 15,3% 19,0% 

Lucro Líquido 441 720 

Margem Líquida 5,7% 8,5% 

Ativo Total 9.600 10.458 

Ativo total (-) passivo cíclico 5.575 6.362 

Dívida Líquida 2.544 2.979 

Patrimônio Líquido 2.377 2.656 

Fontes: Cemig Distribuição e BB Investimentos (a posição de 3T2013 compreende o período de 9 meses)
 

Renda Fixa 

baixo risco de crédito  

A Cemig Distribuição S.A. (CEMIG D) constitui uma subsidiária integral do 
Grupo Cemig, voltada à distribuição e comercialização de energia elétrica (e à 

, constituída em set/2004, no contexto da 
se de uma empresa de capital aberto, mas 

sem ações negociadas em bolsa de valores. A companhia ocupa a 2ª. posição no 
(por faturamento) e conta com área de 

567.478 Km² (cerca de 97% do Estado de Minas Gerais), atendendo a 
, com participação de mercado de 8,5% (em faturamento). 

vem elevando a participação de dívidas 
com maior ênfase a emissões no mercado de 

e tem obtido bons resultados, refletidos não apenas na crescente geração 
de caixa, mas também na agregação de valor à empresa. Neste processo, merecem 

novos investimentos e a apuração de retornos 
favoráveis, frente ao perfil de sua captação, configurando bom desempenho 

suporte na tradição de mais de 60 anos do 
, com imagem institucional favorável, e nos próprios 

cujo comportamento se beneficia de relativa estabilidade 
de receitas e indexação de reajustes tarifários –, além da extensa rede de 

descumprimento de cláusulas financeiras (covenants) observado 
ao longo de 2012 motivou uma momentânea reclassificação das dívidas da empresa 
no curto prazo, em dez/2012, mas, em face da concordância dos credores, 

de 2013. Paralelamente, o maior custo 
provocado pela aquisição de energia termelétrica afetou o comportamento do custo 
em 2012, mas a companhia conta com a possibilidade de repassar, posteriormente, 

e a inadimplência comercial medida em sua carteira de 
em cerca de 27%, considerando-se atrasos 

es recursos e de outros demandados no giro 
é obtido principalmente por fontes operacionais, mas com apoio crescente das 

adoção da estratégia voltada à maior alavancagem e 
à migração de fontes de captação vem apresentando bom desempenho, refletido 

is, com apoio em crescente geração de 

2012 A/A 3T2013 

9.504 11,7% 6.800 

1.518 -23,4% 1.580 

16,0% -7,3 p.p. 23,2 

889 -44,9% 1.257 

9,4% -9,6 p.p. 18,5% 

191 -73,4% 456 

2,0% -6,5 p.p. 6,7% 

11.641 11,3% 12.543 

7.249 13,9% 8.128 

4.298 44,3% 4.199 

2.463 -7,3% 2.649 

(a posição de 3T2013 compreende o período de 9 meses) 

Atrativos

Relevância no País, como a 2ª. maior distribuidora

Mais de 60 anos de atividade e expansão contínua

Êxito das emissões, na criação de valor à empresa

Expressiva geração de caixa, suportando 

Relativa previsibilidade de atuação e de receitas
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Atrativos   

Relevância no País, como a 2ª. maior distribuidora 

Mais de 60 anos de atividade e expansão contínua 

Êxito das emissões, na criação de valor à empresa 

Expressiva geração de caixa, suportando a emissão 

Relativa previsibilidade de atuação e de receitas 

Baixo risco de crédito de emissor 

Retorno das últimas emissões (vide quadro ao final) 

  

Custos suscetíveis a instabilidades climáticas 

Alterações inesperadas no marco regulatório 

atégia sujeita a mudanças políticas no Estado 

Ocorrência de repactuação de covenants 

BB – BI AA 

 

Fitch Ratings AA (bra) 

Aa1.br 

Baa3 

Standard & Poor’s brAA+ 

Standard & Poor’s BB+ 

ltiplos     

2011 2012 3T2013 

Dívida L./EBITDA 1,85 4,83 3,34 

EBITDA/Desp.Fin 3,06 1,55 2,71 

 1,40 1,13 1,48 

no Mercado  Primário  

Títulos no Mercado secundário 

quadro ao final do relatório 

 

Resgate  

antecipado de  

Notas Promissórias

Investimento  em  

obras  de estrutura 

R$ 1.600.000.000,00

FIANÇA
Coordenador-Líder

DEBÊNTURES  NÃO  CONVERSÍVEIS

*DI over + 0,69% aa

*IPCA + 4,70% aa

*IPCA + 5,10% aa

 

ESCALA DE RATING

AAA
AA

A
BBB

BB
B
C

2010 2011 2012 2013 E 2014



Cemig Distribuição 

O Grupo Cemig
 
Atuação 
 
O Grupo Cemig 
brasileiros e
Minas Gerais é constituída sob a forma de empresa de economia mista, controlada pelo governo 
do Estado de M
funcionários (em 
hidrelétricas e 75 subsidiárias geradoras de energia eólica, além de 20 emp
transmissão e 
de gás natural e em serviços de telecomunicações.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas atividades de geração e 
7.032 MW em capacidade geradora instalada (deste total, a Cemig GT responde por 6.779,2 MW, 
ocupando o 7
Cemig é a 2ª maior do País, por faturamento, det
Eletropaulo
 
A receita de distribuição constitui o maior componente do 
de participação
dez/2012. Quanto ao perfil do 
por 40% da energia total fornecida
(14%), comercial (9%) e rural (4,5%).
 
Seus indicadore
melhores que 
vezes, ao longo de 2012).
 
Estratégia  
 
O grupo desenvolve suas atividades em linha com d
de crescimento 
aumento da rentabilidade
qualidade técnica. Para t
privada e, em especial, se utiliza da subsidiária Tae
 
Os projetos de expansão admitem tanto o crescimento orgânico quanto novas aquisições
últimos anos foram 
participação na Light S.A.
importância 
futuras. Apesar do elevado percentual de perdas sofrido pela companhia (especialmente por furto 
de energia), seus controladores têm implementado campanhas de conscientização e aprimorado 
os controles de risco.
 

Composição Acionária – Ações Totais 
Cemig holding  - dez-2012 

Estado de 
Minas 
Gerais
22%

Outras 
Estidades 
do Estado

1%

AGC 
Energia 

S.A. 
14%

Outros no 
País
25%

Outros no 
Exterior

38%

 

O Grupo Cemig  

O Grupo Cemig opera a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
brasileiros e, apenas em transmissão, no Chile. A holding CEMIG 
Minas Gerais é constituída sob a forma de empresa de economia mista, controlada pelo governo 
do Estado de Minas Gerais, e congrega 151 empresas e 18 consórcios, com quadro de 7.948
funcionários (em set/2013). Na condução de suas atividades, o grupo dispõe de 23 empresas 
hidrelétricas e 75 subsidiárias geradoras de energia eólica, além de 20 emp
transmissão e 2 em atividades de distribuição. Paralelamente, o grupo atua 
de gás natural e em serviços de telecomunicações. 

Nas atividades de geração e transmissão de energia, o Grupo Cemig, co
7.032 MW em capacidade geradora instalada (deste total, a Cemig GT responde por 6.779,2 MW, 

o 7º. lugar entre os agentes que operam no Brasil). 
a 2ª maior do País, por faturamento, detendo participação de mercado de 8,5% (atrás da 

Eletropaulo, com 10,2%). 

A receita de distribuição constitui o maior componente do faturamento 
de participação), seguida da geração (com 25%) e da transmissão
dez/2012. Quanto ao perfil do cliente final, a classe industrial é a maior demandante

da energia total fornecida, enquanto o restante se divide
(14%), comercial (9%) e rural (4,5%). 

Seus indicadores de qualidade DEC e FEC (vide quadro sobre o setor elétrico) apresentam
melhores que a média nacional, há pelo menos 5 exercícios (DEC em 14,73 horas e FEC em 7,03 
vezes, ao longo de 2012). 

 

O grupo desenvolve suas atividades em linha com diretrizes de longo prazo, centradas em ações 
crescimento operacional e constituição de novos investimentos

aumento da rentabilidade, melhoria do perfil da dívida e na adoção dos melhores padrões de 
qualidade técnica. Para tanto, o Grupo Cemig prioriza a realização de parcerias com a iniciativa 
privada e, em especial, se utiliza da subsidiária Taesa como veículo de crescimento.

Os projetos de expansão admitem tanto o crescimento orgânico quanto novas aquisições
mos anos foram efetivadas diversas oportunidades de M&A

participação na Light S.A., com efeito, foi concebida como oportunidade de 
importância da empresa no Estado do RJ e como instrumento para exploração de 

Apesar do elevado percentual de perdas sofrido pela companhia (especialmente por furto 
de energia), seus controladores têm implementado campanhas de conscientização e aprimorado 
os controles de risco. 
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ansmissão e distribuição de energia elétrica em 23 estados 
CEMIG – Companhia Energética de 

Minas Gerais é constituída sob a forma de empresa de economia mista, controlada pelo governo 
e 18 consórcios, com quadro de 7.948 

). Na condução de suas atividades, o grupo dispõe de 23 empresas 
hidrelétricas e 75 subsidiárias geradoras de energia eólica, além de 20 empresas voltadas à 

em atividades de distribuição. Paralelamente, o grupo atua também na distribuição 

Fonte: Cemig 

transmissão de energia, o Grupo Cemig, como um todo, dispõe de 
7.032 MW em capacidade geradora instalada (deste total, a Cemig GT responde por 6.779,2 MW, 

). Como distribuidora de energia, a 
endo participação de mercado de 8,5% (atrás da 

faturamento total consolidado (com 63% 
e da transmissão (com 9%), conforme posição de 

, a classe industrial é a maior demandante, respondendo 
restante se divide entre as classes residencial 

quadro sobre o setor elétrico) apresentam-se 
média nacional, há pelo menos 5 exercícios (DEC em 14,73 horas e FEC em 7,03 

iretrizes de longo prazo, centradas em ações 
e constituição de novos investimentos na atividade-fim, com foco no 

e na adoção dos melhores padrões de 
realização de parcerias com a iniciativa 

sa como veículo de crescimento. 

Os projetos de expansão admitem tanto o crescimento orgânico quanto novas aquisições, mas nos 
oportunidades de M&A (vide quadro de histórico). A 

foi concebida como oportunidade de aproveitamento da 
como instrumento para exploração de oportunidades 

Apesar do elevado percentual de perdas sofrido pela companhia (especialmente por furto 
de energia), seus controladores têm implementado campanhas de conscientização e aprimorado 

 



Cemig Distribuição 

Em linhas gerais, a Cemig prete
de mercado, até 2020. Neste escopo, foram constituídos R$ 2,5 bilhões 
investimentos na 
subsidiária (a Cemig Transmissão S.A. ou Cemig T), dedicada exclusivamente à gestão dos ativos 
de transmissão de energia
GT). A proposta está em estudo pela ANEEL e tem o objetivo de adequar o grupo às
regulatórias
 
Em geração de energia, 
América Latina, instalado no interior da BA, sob gestão da empresa Renova Energia S.A. 
investimento é estratégico para a Cem
pela importância do desenvolvimento tecnológico em fontes renováveis. 
uma proposta de elevação de capital na sociedade e um novo desenho societário, para viabilizar a 
participação direta da Cemig na Renova
 
Paralelamente
a Cemig busca incrementar sua representatividade em fóruns institucionais, na defesa de seus 
pontos de vista empresariais, e aprimorar as práticas de sustentabilidade ambiental, de modo a 
fortalecer a sua imagem institucional e a gestão de riscos.
 
Com a edição da Medida Provisória 579 em set/2012 (transformada na Lei 12.783, de 11/01/2013), 
o Governo Feder
2015 e reduziu encargos setoriais. A Cemig aderiu à renovação das concessões de transmissão e 
manifestou interesse em renovar as concessões de distribuição, nos moldes defin
questionou judicialmente os critérios de renovação, avaliação e remuneração aplicados aos ativos 
de geração. 
 
Dessa forma, as concessões de distribuição da Cemig a vencer em 2016 serão prorrogadas por 
mais 30 anos, ao passo que 18 concessõ
vencimento dos prazos de concessão. Contudo, no entendimento da Companhia, as cláusulas 
estabelecidas nos contratos de concessão, sob as condições anteriores à edição da MP 579, já 
permitiam uma prorrogação a 
prorrogação dos contratos desses ativos geradores. Assim, com base em liminar, a Usina de 
Jaguara continua sob operação da Cemig e, até que seja julgado o mérito, a Companhia tem 
assegurada a comercialização da energia gerada por essa planta. A mesma discussão deverá 
ocorrer com as usinas de São Simão e Miranda, a vencerem em jan/2015 e dez/2016, 
respectivamente.
 
Do ponto de vista de expansão geográfica, não constam projetos específicos, m
ampliado operações em SP e BA, no segmento de comercialização livre de energia.
 
Histórico 
 
Constituída como geradora de energia elétrica em 1952 por Juscelino Kubitscheck, então 
governador do Estado de MG, a Cemig iniciou suas atividades co
Tronqueiras, Itutinga e Salto Grande. A partir de 1960, passou a desenvolver atividades de 
transmissão e distribuição de energia e a prospectar novas localidades com potencial hidrelétrico.
 
Como desdobramento 
na cidade de Belo Horizonte, incorporando a Companhia de Força e Luz de Minas Gerais em 
1970, e encerr
Após sucessivos pro
criando a Gasmig 
do território estadual em distribuição de energia elétrica.
 
No contexto do novo marco re
dividiu as atividades de geração, distribuição e transmissão de energia em subsidiárias integrais 
especializadas, mas manteve a estratégia de expansão, iniciando a construção de uma linha 
transmissora no Chile. No mesmo ano, adquiriu o controle da Light S.A., situada no Rio de Janeiro, 
e em 2009, o controle da Taesa 
capital em 2006).
 
No mercado de capitais, destacam
empresarial, em 2000, e o início de sua negociação na Bolsa de Valores de Nova Iorque no ano 
seguinte. Em 2002, ingressou na Bolsa de Valores de Madri
integra o ISE 
índice em 2005 e foi confirmada em dez/2013

  

Em linhas gerais, a Cemig pretende se consolidar como o maior grupo do setor elétrico, em valor 
de mercado, até 2020. Neste escopo, foram constituídos R$ 2,5 bilhões 
investimentos na atividade de distribuição e, em out/2013, foi aprovada a criação de uma nova 

ária (a Cemig Transmissão S.A. ou Cemig T), dedicada exclusivamente à gestão dos ativos 
de transmissão de energia, atualmente conduzida pela Cemig Gera

. A proposta está em estudo pela ANEEL e tem o objetivo de adequar o grupo às
regulatórias mais recentes. 

m geração de energia, merece destaque a participação da Cemig no maior parque eólico da 
América Latina, instalado no interior da BA, sob gestão da empresa Renova Energia S.A. 
investimento é estratégico para a Cemig, não apenas pelo seu potencial econômico, mas também 
pela importância do desenvolvimento tecnológico em fontes renováveis. 
uma proposta de elevação de capital na sociedade e um novo desenho societário, para viabilizar a 

ão direta da Cemig na Renova, previstos para mar/2014

Paralelamente às atividades operacionais, dado o perfil altamente regulado do setor em que atua, 
a Cemig busca incrementar sua representatividade em fóruns institucionais, na defesa de seus 

vista empresariais, e aprimorar as práticas de sustentabilidade ambiental, de modo a 
fortalecer a sua imagem institucional e a gestão de riscos. 

Com a edição da Medida Provisória 579 em set/2012 (transformada na Lei 12.783, de 11/01/2013), 
o Governo Federal definiu novos critérios para a prorrogação das concessões vincendas a partir de 
2015 e reduziu encargos setoriais. A Cemig aderiu à renovação das concessões de transmissão e 
manifestou interesse em renovar as concessões de distribuição, nos moldes defin
questionou judicialmente os critérios de renovação, avaliação e remuneração aplicados aos ativos 
de geração.  

Dessa forma, as concessões de distribuição da Cemig a vencer em 2016 serão prorrogadas por 
mais 30 anos, ao passo que 18 concessões de geração de energia serão devolvidas após 
vencimento dos prazos de concessão. Contudo, no entendimento da Companhia, as cláusulas 
estabelecidas nos contratos de concessão, sob as condições anteriores à edição da MP 579, já 
permitiam uma prorrogação a outras três usinas, o que leva a Cemig a questionar judicialmente a 
prorrogação dos contratos desses ativos geradores. Assim, com base em liminar, a Usina de 
Jaguara continua sob operação da Cemig e, até que seja julgado o mérito, a Companhia tem 

a a comercialização da energia gerada por essa planta. A mesma discussão deverá 
ocorrer com as usinas de São Simão e Miranda, a vencerem em jan/2015 e dez/2016, 
respectivamente. 

Do ponto de vista de expansão geográfica, não constam projetos específicos, m
ampliado operações em SP e BA, no segmento de comercialização livre de energia.

Constituída como geradora de energia elétrica em 1952 por Juscelino Kubitscheck, então 
governador do Estado de MG, a Cemig iniciou suas atividades co
Tronqueiras, Itutinga e Salto Grande. A partir de 1960, passou a desenvolver atividades de 
transmissão e distribuição de energia e a prospectar novas localidades com potencial hidrelétrico.

desdobramento da estratégia de expansão, a companhia assumiu a distribuição de energia 
na cidade de Belo Horizonte, incorporando a Companhia de Força e Luz de Minas Gerais em 

, e encerrou a década com a construção da maior de suas usinas na época, a de São Simão. 
Após sucessivos projetos de crescimento, a Cemig ingressou no 
criando a Gasmig – Cia. de Gás de Minas Gerais. Ao final dos anos 80, o grupo compreendia 96% 
do território estadual em distribuição de energia elétrica. 

No contexto do novo marco regulatório instituído em 2004, a Cemig tornou
dividiu as atividades de geração, distribuição e transmissão de energia em subsidiárias integrais 
especializadas, mas manteve a estratégia de expansão, iniciando a construção de uma linha 

issora no Chile. No mesmo ano, adquiriu o controle da Light S.A., situada no Rio de Janeiro, 
e em 2009, o controle da Taesa – Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
capital em 2006). 

No mercado de capitais, destacam-se a sua inclusão no índice Dow Jones de sustentabilidade 
empresarial, em 2000, e o início de sua negociação na Bolsa de Valores de Nova Iorque no ano 
seguinte. Em 2002, ingressou na Bolsa de Valores de Madri 
integra o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa desde a criação 

em 2005 e foi confirmada em dez/2013, pela 9ª vez consecutiva.
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nde se consolidar como o maior grupo do setor elétrico, em valor 
de mercado, até 2020. Neste escopo, foram constituídos R$ 2,5 bilhões ao longo de 2012 em 

distribuição e, em out/2013, foi aprovada a criação de uma nova 
ária (a Cemig Transmissão S.A. ou Cemig T), dedicada exclusivamente à gestão dos ativos 

atualmente conduzida pela Cemig Geração e Transmissão (Cemig 
. A proposta está em estudo pela ANEEL e tem o objetivo de adequar o grupo às exigências 

participação da Cemig no maior parque eólico da 
América Latina, instalado no interior da BA, sob gestão da empresa Renova Energia S.A. O 

potencial econômico, mas também 
pela importância do desenvolvimento tecnológico em fontes renováveis. Encontram-se em estudo 
uma proposta de elevação de capital na sociedade e um novo desenho societário, para viabilizar a 

, previstos para mar/2014. 

, dado o perfil altamente regulado do setor em que atua, 
a Cemig busca incrementar sua representatividade em fóruns institucionais, na defesa de seus 

vista empresariais, e aprimorar as práticas de sustentabilidade ambiental, de modo a 

Com a edição da Medida Provisória 579 em set/2012 (transformada na Lei 12.783, de 11/01/2013), 
al definiu novos critérios para a prorrogação das concessões vincendas a partir de 

2015 e reduziu encargos setoriais. A Cemig aderiu à renovação das concessões de transmissão e 
manifestou interesse em renovar as concessões de distribuição, nos moldes definidos na MP, mas 
questionou judicialmente os critérios de renovação, avaliação e remuneração aplicados aos ativos 

Dessa forma, as concessões de distribuição da Cemig a vencer em 2016 serão prorrogadas por 
es de geração de energia serão devolvidas após 

vencimento dos prazos de concessão. Contudo, no entendimento da Companhia, as cláusulas 
estabelecidas nos contratos de concessão, sob as condições anteriores à edição da MP 579, já 

outras três usinas, o que leva a Cemig a questionar judicialmente a 
prorrogação dos contratos desses ativos geradores. Assim, com base em liminar, a Usina de 
Jaguara continua sob operação da Cemig e, até que seja julgado o mérito, a Companhia tem 

a a comercialização da energia gerada por essa planta. A mesma discussão deverá 
ocorrer com as usinas de São Simão e Miranda, a vencerem em jan/2015 e dez/2016, 

Do ponto de vista de expansão geográfica, não constam projetos específicos, mas a Cemig tem 
ampliado operações em SP e BA, no segmento de comercialização livre de energia. 

Constituída como geradora de energia elétrica em 1952 por Juscelino Kubitscheck, então 
governador do Estado de MG, a Cemig iniciou suas atividades com a instalação das usinas de 
Tronqueiras, Itutinga e Salto Grande. A partir de 1960, passou a desenvolver atividades de 
transmissão e distribuição de energia e a prospectar novas localidades com potencial hidrelétrico. 

, a companhia assumiu a distribuição de energia 
na cidade de Belo Horizonte, incorporando a Companhia de Força e Luz de Minas Gerais em 

a década com a construção da maior de suas usinas na época, a de São Simão. 
, a Cemig ingressou no setor de gás natural em 1986, 

Cia. de Gás de Minas Gerais. Ao final dos anos 80, o grupo compreendia 96% 

gulatório instituído em 2004, a Cemig tornou-se uma holding e 
dividiu as atividades de geração, distribuição e transmissão de energia em subsidiárias integrais 
especializadas, mas manteve a estratégia de expansão, iniciando a construção de uma linha 

issora no Chile. No mesmo ano, adquiriu o controle da Light S.A., situada no Rio de Janeiro, 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (a qual abriu o 

o no índice Dow Jones de sustentabilidade 
empresarial, em 2000, e o início de sua negociação na Bolsa de Valores de Nova Iorque no ano 

 (no segmento Latibex). A Cemig 
tabilidade Empresarial da BM&FBovespa desde a criação do 

pela 9ª vez consecutiva. 
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A Cemig Distribui
 
Também conhecida por CEMIG D, a
serviços de 
reforma do setor elétrico brasileiro (
concessão 
de prorrogação por 20 anos
 
 
Mercado de Atuação
 
Antecedentes
 
A Constituição Federal define que a exploração dos serviços de energia elétrica pode ser realizada 
de forma direta pelo Es
Federal vem adotando medidas para reformular o sistema elétrico brasileiro, de modo a aumentar 
o investimento privado e a reduzir as restrições à entrada de investidores estrangeiros
objetivo de aumentar a concorrência no setor.
 
Com efeito, foram promulgadas duas importantes leis em 1995 e 1998. A primeira parametrizou as 
licitações públicas e abriu espaço para que determinada classe de produtores e consumidores de 
energia pud
clientes livres (Lei de Concessões). A segunda, por sua vez, reformulou a estrutura do setor, 
criando órgãos para regulação e fiscalização da atividade e definindo a segregação 
de geração, transmissão e distribuição de energia, a serem conduzidas por empresas distintas, 
mediante processo de desverticalização (Lei do Setor Elétrico). O objetivo central desta separação 
consistiu em isolar as diferentes estruturas de 
do equilíbrio econômico
 
Produção e Distribuição
 
O Brasil conta com 3.010 usinas para a produção de energia elétrica, cuja capacidade de geração 
totaliza 133.950.874 kW. Em
planalto alimentados por chuvas tropicais abundantes, a principal fonte geradora são as 
hidrelétricas, com 63,9% da produção total, seguidas da
termelétricas movidas a biomassa, principalmente por bagaço de cana, com 8,5%.
 

  

Termelétrica a biogás
0,06%

Termelétrica a biomassa de 
madeira
0,32%

Termelétrica a biomassa de 
casca de arroz

0,03%

Termelétrica a carvão mineral

Termelétrica a biomassa de 
cana

6,92%

Termelétrica a biomassa de 
licor negro

1,14%

Termelétrica a petróleo

A Cemig Distribui ção S.A. 

Também conhecida por CEMIG D, a Cemig Distribuição S.A. é a 
os de distribuição e comercialização de energia elétrica do grupo, constituída no contexto da 

reforma do setor elétrico brasileiro (vide quadro Perfil). A companhia administra 4 
concessão no Estado de MG (Oeste, Leste, Sul e Norte), com vencim

prorrogação por 20 anos, definido em contrato. 

Mercado de Atuação  – O Setor Elétrico 

Antecedentes  

A Constituição Federal define que a exploração dos serviços de energia elétrica pode ser realizada 
de forma direta pelo Estado, ou indireta, por meio de concessões. Nos últimos 20 anos, o Governo 
Federal vem adotando medidas para reformular o sistema elétrico brasileiro, de modo a aumentar 
o investimento privado e a reduzir as restrições à entrada de investidores estrangeiros
objetivo de aumentar a concorrência no setor. 

Com efeito, foram promulgadas duas importantes leis em 1995 e 1998. A primeira parametrizou as 
licitações públicas e abriu espaço para que determinada classe de produtores e consumidores de 
energia pudessem atuar em regime de livre escolha, os chamados produtores independentes e 
clientes livres (Lei de Concessões). A segunda, por sua vez, reformulou a estrutura do setor, 
criando órgãos para regulação e fiscalização da atividade e definindo a segregação 
de geração, transmissão e distribuição de energia, a serem conduzidas por empresas distintas, 
mediante processo de desverticalização (Lei do Setor Elétrico). O objetivo central desta separação 
consistiu em isolar as diferentes estruturas de custo das três atividades e permitir melhor aferição 
do equilíbrio econômico-financeiro de cada concessão. 

Produção e Distribuição  

O Brasil conta com 3.010 usinas para a produção de energia elétrica, cuja capacidade de geração 
totaliza 133.950.874 kW. Em função das características geográficas do País, com grandes rios de 
planalto alimentados por chuvas tropicais abundantes, a principal fonte geradora são as 
hidrelétricas, com 63,9% da produção total, seguidas das termelétricas a gás, com 10,3%, e das 

elétricas movidas a biomassa, principalmente por bagaço de cana, com 8,5%.

 Matriz de Energia Elétrica no Brasil 

Termelétrica a biogás

Termelétrica a biomassa de 

Termelétrica a biomassa de 
casca de arroz

0,03%

Eólica
1,60%

Nuclear
2,53%

Termelétrica a carvão mineral
1,49%

Termelétrica a biomassa de 

Termelétrica a biomassa de 

Termelétrica a petróleo
5,57%

Termelétrica a gás
10,30%
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é a subsidiária destinada a operar os 
do grupo, constituída no contexto da 

A companhia administra 4 contratos de 
, com vencimento em 18/02/2016 e direito 

A Constituição Federal define que a exploração dos serviços de energia elétrica pode ser realizada 
tado, ou indireta, por meio de concessões. Nos últimos 20 anos, o Governo 

Federal vem adotando medidas para reformular o sistema elétrico brasileiro, de modo a aumentar 
o investimento privado e a reduzir as restrições à entrada de investidores estrangeiros, com o 

Com efeito, foram promulgadas duas importantes leis em 1995 e 1998. A primeira parametrizou as 
licitações públicas e abriu espaço para que determinada classe de produtores e consumidores de 

essem atuar em regime de livre escolha, os chamados produtores independentes e 
clientes livres (Lei de Concessões). A segunda, por sua vez, reformulou a estrutura do setor, 
criando órgãos para regulação e fiscalização da atividade e definindo a segregação das atividades 
de geração, transmissão e distribuição de energia, a serem conduzidas por empresas distintas, 
mediante processo de desverticalização (Lei do Setor Elétrico). O objetivo central desta separação 

custo das três atividades e permitir melhor aferição 

O Brasil conta com 3.010 usinas para a produção de energia elétrica, cuja capacidade de geração 
função das características geográficas do País, com grandes rios de 

planalto alimentados por chuvas tropicais abundantes, a principal fonte geradora são as 
termelétricas a gás, com 10,3%, e das 

elétricas movidas a biomassa, principalmente por bagaço de cana, com 8,5%. 

 
Fonte: ANEEL, dez/2013 

 

Energia Importada - Paraguai
4,22%

Energia Importada - Argentina
1,68%

Energia Importada - 
Venezuela

0,15%

Energia Importada - Uruguai
0,05%

Hidrelétrica
63,95%
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Maiores Agentes em Geração de Energia 

 
Como a energia elétrica é produzida em localidades distantes dos centros consumidores, são 
necessárias extensas redes de transmissão que conduzem a energia até as distribuidoras, para 
posterior entrega ao usuário final. Neste sistema, a energia é produzida em níve
(tipicamente 15.000 Volts) e elevada para alta voltagem, com o mínimo de 230.000 Volts, a fim de 
facilitar a sua transmissão por meio de linhas e subestações.
 
Este circuito responde por 98,3% da energia demandada no País e constitui a c
Básica. Os demais 1,7% são supridos por outros sistemas independentes, localizados 
principalmente na Amazônia. A Rede Básica e as empresas que a operam constituem o Sistema 
Interligado Nacional (SIN) 
visam também a
bacias, mediante intercâmbios de energia, que resultam em melhor uso da água e menor 
necessidade de 
 

 
Finalmente, a transferência da energia para os consumidores é feita através das 64 empresas 
distribuidoras autorizadas. As distribuidoras efetivam a entrega, por meio de transformador
distribuição, que reduzem a alta tensão praticada na transmissão
consumidor (11
que, em nov/2013
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Maiores Agentes em Geração de Energia – Potência Instalada (kW) 

nergia elétrica é produzida em localidades distantes dos centros consumidores, são 
necessárias extensas redes de transmissão que conduzem a energia até as distribuidoras, para 
posterior entrega ao usuário final. Neste sistema, a energia é produzida em níve
(tipicamente 15.000 Volts) e elevada para alta voltagem, com o mínimo de 230.000 Volts, a fim de 
facilitar a sua transmissão por meio de linhas e subestações. 

Este circuito responde por 98,3% da energia demandada no País e constitui a c
Básica. Os demais 1,7% são supridos por outros sistemas independentes, localizados 
principalmente na Amazônia. A Rede Básica e as empresas que a operam constituem o Sistema 
Interligado Nacional (SIN) – cujos objetivos, além de promover a efetiv
visam também a otimizar a própria geração, explorando a complementaridade hidrológica das 
bacias, mediante intercâmbios de energia, que resultam em melhor uso da água e menor 
necessidade de acionamento de usinas termelétricas. 

 Maiores Linhas de Transmissão – Extensão em Km

Finalmente, a transferência da energia para os consumidores é feita através das 64 empresas 
distribuidoras autorizadas. As distribuidoras efetivam a entrega, por meio de transformador
distribuição, que reduzem a alta tensão praticada na transmissão
consumidor (110V, 220V). As principais empresas distribuidoras dividem o faturamento nacional

em nov/2013, montava a R$ 55,2 bilhões –, nas seguintes proporções:
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Fonte: ANEEL, dez/2013 

nergia elétrica é produzida em localidades distantes dos centros consumidores, são 
necessárias extensas redes de transmissão que conduzem a energia até as distribuidoras, para 
posterior entrega ao usuário final. Neste sistema, a energia é produzida em níveis de média tensão 
(tipicamente 15.000 Volts) e elevada para alta voltagem, com o mínimo de 230.000 Volts, a fim de 

Este circuito responde por 98,3% da energia demandada no País e constitui a chamada Rede 
Básica. Os demais 1,7% são supridos por outros sistemas independentes, localizados 
principalmente na Amazônia. A Rede Básica e as empresas que a operam constituem o Sistema 

, além de promover a efetiva transmissão de energia, 
otimizar a própria geração, explorando a complementaridade hidrológica das 

bacias, mediante intercâmbios de energia, que resultam em melhor uso da água e menor 

Extensão em Km  

 
Fonte: ABRATE, out/2012 

Finalmente, a transferência da energia para os consumidores é feita através das 64 empresas 
distribuidoras autorizadas. As distribuidoras efetivam a entrega, por meio de transformadores de 
distribuição, que reduzem a alta tensão praticada na transmissão, aos níveis demandados pelo 

0V, 220V). As principais empresas distribuidoras dividem o faturamento nacional –  
proporções: 
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Regulação
 
No contexto da reestruturação do setor elétrico, o governo concluiu que deveria incentivar a 
concorrência nos segmentos de geração e comerc
atividades de distribuição e transmissão da energia, por considerá
Estado. Por este motivo, apenas as empresas vencedoras dos leilões realizados pelo governo 
podem atuar como concessionárias
preços regulados.
 
Assim sendo, para conduzir as estratégias 
na forma descrita, o 
Minas e Energia); um órgão de regulação e fiscalização (ANEEL); coordenadores operacionais 
(ONS, CCEE) e agentes de monitoramento (EPE e CMSE). Em síntese, o modelo atual do sistema 
elétrico se configura da seguinte forma:
 

• a regulação e a fiscaliz
Elétrica), autarquia criada em 1996 e vinculada ao Ministério de Minas e Energia;

• a coordenação e o controle do Sistema Interligado Nacional (SIN), que administra a Rede 
Básica de geração e transm
Elétrico), criado em 1998 como associação civil;

• a comercialização da energia de curto prazo, no âmbito do SIN, é organizada pela 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), reformulada em
constituída em 1998 como empresa de direito privado, sem fins lucrativos;

• a realização de estudos e pesquisas voltados ao planejamento do setor energético 
nacional (além do elétrico) cabe à Empresa de Pesquisa Energética (EPE), criada em 
2004, como

• a qualidade do suprimento de energia é gerenciada pelo Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE), vinculado ao Ministério de Minas e Energia; e

• a definição de políticas e diretrizes são atribuições do Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE), desde 1997 vinculado à Presidência da República e presidido pelo 
ministro de Minas e Energia.

 
Em termos práticos, o foco das atividades de regulação e fiscalização consiste
aferição de parâmetros de qualidade e na regu
 
A qualidade do fornecimento de energia é medida principalmente pelos indicadores DEC e FEC, 
que refletem a continuidade do fornecimento e a sua dispo
determina os padrões mínimos para estes indicadores e
distribuidoras a cada ano 
Consumidora, exprime quantas vezes houve interrupção no fornecimento de energia na unidade 
consumidora; 
número de horas, em média, que um consumidor fica sem energia elétrica durante um período, 
geralmente mensal. Ambos os indicadores podem, também, ser avaliados por sua média conjunta, 
conhecida por DGC (indic
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 Ranking de Distribuidoras – Por faturamen

Regulação  e Fiscalização 

No contexto da reestruturação do setor elétrico, o governo concluiu que deveria incentivar a 
concorrência nos segmentos de geração e comercialização, mas manter sob regulação as 
atividades de distribuição e transmissão da energia, por considerá
Estado. Por este motivo, apenas as empresas vencedoras dos leilões realizados pelo governo 
podem atuar como concessionárias, na distribuição e na transmissão, e operam com base em 
preços regulados. 

Assim sendo, para conduzir as estratégias governamentais e organizar as atividades dos agentes 
na forma descrita, o setor dispõe de uma instância normativa (coordenada pelo Ministé
Minas e Energia); um órgão de regulação e fiscalização (ANEEL); coordenadores operacionais 
(ONS, CCEE) e agentes de monitoramento (EPE e CMSE). Em síntese, o modelo atual do sistema 
elétrico se configura da seguinte forma: 

a regulação e a fiscalização são conduzidas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia 
Elétrica), autarquia criada em 1996 e vinculada ao Ministério de Minas e Energia;
a coordenação e o controle do Sistema Interligado Nacional (SIN), que administra a Rede 
Básica de geração e transmissão, estão a cargo do ONS (Operador Nacional do Sistema 
Elétrico), criado em 1998 como associação civil; 
a comercialização da energia de curto prazo, no âmbito do SIN, é organizada pela 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), reformulada em
constituída em 1998 como empresa de direito privado, sem fins lucrativos;
a realização de estudos e pesquisas voltados ao planejamento do setor energético 
nacional (além do elétrico) cabe à Empresa de Pesquisa Energética (EPE), criada em 
2004, como empresa pública; 
a qualidade do suprimento de energia é gerenciada pelo Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE), vinculado ao Ministério de Minas e Energia; e
a definição de políticas e diretrizes são atribuições do Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE), desde 1997 vinculado à Presidência da República e presidido pelo 
ministro de Minas e Energia. 

Em termos práticos, o foco das atividades de regulação e fiscalização consiste
aferição de parâmetros de qualidade e na regulação de tarifas. 

A qualidade do fornecimento de energia é medida principalmente pelos indicadores DEC e FEC, 
que refletem a continuidade do fornecimento e a sua disponibilidade para o cliente. A ANEEL
determina os padrões mínimos para estes indicadores e publica o 
distribuidoras a cada ano – a FEC, Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora, exprime quantas vezes houve interrupção no fornecimento de energia na unidade 
consumidora; e a DEC, Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, indica o 
número de horas, em média, que um consumidor fica sem energia elétrica durante um período, 
geralmente mensal. Ambos os indicadores podem, também, ser avaliados por sua média conjunta, 
conhecida por DGC (indicador de Desempenho Global de Continuidade).
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Por faturamen to 
 

 

Fonte: ANEEL, jan-nov/2013 

No contexto da reestruturação do setor elétrico, o governo concluiu que deveria incentivar a 
ialização, mas manter sob regulação as 

atividades de distribuição e transmissão da energia, por considerá-las monopólios naturais do 
Estado. Por este motivo, apenas as empresas vencedoras dos leilões realizados pelo governo 

, na distribuição e na transmissão, e operam com base em 

e organizar as atividades dos agentes 
dispõe de uma instância normativa (coordenada pelo Ministério das 

Minas e Energia); um órgão de regulação e fiscalização (ANEEL); coordenadores operacionais 
(ONS, CCEE) e agentes de monitoramento (EPE e CMSE). Em síntese, o modelo atual do sistema 

ação são conduzidas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia 
Elétrica), autarquia criada em 1996 e vinculada ao Ministério de Minas e Energia; 
a coordenação e o controle do Sistema Interligado Nacional (SIN), que administra a Rede 

issão, estão a cargo do ONS (Operador Nacional do Sistema 

a comercialização da energia de curto prazo, no âmbito do SIN, é organizada pela 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), reformulada em 2004 e 
constituída em 1998 como empresa de direito privado, sem fins lucrativos; 
a realização de estudos e pesquisas voltados ao planejamento do setor energético 
nacional (além do elétrico) cabe à Empresa de Pesquisa Energética (EPE), criada em 

a qualidade do suprimento de energia é gerenciada pelo Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE), vinculado ao Ministério de Minas e Energia; e 
a definição de políticas e diretrizes são atribuições do Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE), desde 1997 vinculado à Presidência da República e presidido pelo 

Em termos práticos, o foco das atividades de regulação e fiscalização consiste essencialmente na 

A qualidade do fornecimento de energia é medida principalmente pelos indicadores DEC e FEC, 
nibilidade para o cliente. A ANEEL 

publica o ranking de desempenho das 
a FEC, Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora, exprime quantas vezes houve interrupção no fornecimento de energia na unidade 
e Interrupção por Unidade Consumidora, indica o 

número de horas, em média, que um consumidor fica sem energia elétrica durante um período, 
geralmente mensal. Ambos os indicadores podem, também, ser avaliados por sua média conjunta, 

ador de Desempenho Global de Continuidade). 
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Nesta cadeia, 
com o con
elétrica. Em sua atividade de regulação, a ANEEL estipula que os valores dessas tarifas 
arrecadadas 
 

• anualmente, pelo 
• a cada 4 ou 5 anos, pela 
• a qualquer momento, por 

 
O reajuste de tarifas ocorre apenas anualmente e se calcula conforme os parâmetros definidos no 
contrato de concessão. Neste cálculo, os gastos não gerenciáveis (como os custos de aquisição 
de energia) são integralmente repassados ao cliente final, mas os custos gerenciáveis (como as 
despesas operacionais e a remuneração do capital próprio) são objet
diferenças, credoras ou devedoras, são contabilizadas nos balanços das distribuidoras como ativo 
ou passivo regulatório e atualizadas mensalmente pela SELIC, com liquidação no reajuste 
seguinte. 
 
Entretanto, embora as tarifas pa
na própria estrutura de custos e na evolução do mercado. Dessa forma, para compensar tais 
oscilações, a ANEEL define dois tipos de revisão das tarifas, como mecanismos de compensação 
ao reajuste. As revisões regulares ocorrem a cada 4 ou 5 anos (conforme os diferentes contratos 
de concessão), mas podem ser evocadas a qualquer momento, em vista de custos imprevistos e 
significativos. Nestas revisões, são apurados também eventuais ganhos de prod
alcançados pela distribuidora, de modo que sejam repassados ao consumidor, na forma de 
redução de tarifa (definida no cálculo do chamado Fator X).
 
Mais recentemente, o Governo Federal definiu novos critérios para a prorrogação das concessões 
vincendas a partir de 2015 e reduziu encargos setoriais (por meio da 
11/09/2012, 
em 1995. 
 
Mercado de Energia Elétrica
 
O consumidor é o agente final 
se conectar às distribuidoras e firmar o contrato de fornecimento de energia, configurando, deste 
modo, o ambiente de comercialização. A Lei do Setor Elétrico instituiu dois ambientes para
comercialização de energia, o 
Regulada-ACR e Ambiente de Contratação Livre
 
Assim, de acordo com os dispositivos legais, o consumidor que demandar mais de 3.000 kW pode 
optar por adquirir a energia de qualquer geradora, como cliente em regime de livre escolha, ou de 
distribuidoras, como cliente cativo. No mercado livre, portanto, o cliente usufrui do direito de 
negociar preços e escolher o seu fornecedor, independentemente do conces
mercado cativo, 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a revendem aos consumidores. O 
critério central dos leilões é o de menor tarifa, que vis
cliente final.
 
Ainda no âmbito do mercado livre, existe outra classe de consumo que se caracteriza pela compra 
de energia, igualmente por livre escolha, mas a partir de fontes incentivadas, como eólica e 
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Nesta cadeia, o agente arrecadador em todo sistema é o distribuidor, em face de sua interligação 
com o consumidor final e do recebimento de tarifas pelo serviço de fornecimento de energia 
elétrica. Em sua atividade de regulação, a ANEEL estipula que os valores dessas tarifas 
arrecadadas podem ser reajustados por meio de três expedientes 

anualmente, pelo Reajuste Tarifário Periódico; 
a cada 4 ou 5 anos, pela Revisão Tarifária Periódica; 
a qualquer momento, por Revisão Extratordinária. 

O reajuste de tarifas ocorre apenas anualmente e se calcula conforme os parâmetros definidos no 
contrato de concessão. Neste cálculo, os gastos não gerenciáveis (como os custos de aquisição 
de energia) são integralmente repassados ao cliente final, mas os custos gerenciáveis (como as 
despesas operacionais e a remuneração do capital próprio) são objet
diferenças, credoras ou devedoras, são contabilizadas nos balanços das distribuidoras como ativo 
ou passivo regulatório e atualizadas mensalmente pela SELIC, com liquidação no reajuste 

Entretanto, embora as tarifas passem pelo reajuste a cada ano, é possível que ocorram alterações 
na própria estrutura de custos e na evolução do mercado. Dessa forma, para compensar tais 
oscilações, a ANEEL define dois tipos de revisão das tarifas, como mecanismos de compensação 

ste. As revisões regulares ocorrem a cada 4 ou 5 anos (conforme os diferentes contratos 
de concessão), mas podem ser evocadas a qualquer momento, em vista de custos imprevistos e 
significativos. Nestas revisões, são apurados também eventuais ganhos de prod
alcançados pela distribuidora, de modo que sejam repassados ao consumidor, na forma de 
redução de tarifa (definida no cálculo do chamado Fator X). 

Mais recentemente, o Governo Federal definiu novos critérios para a prorrogação das concessões 
cendas a partir de 2015 e reduziu encargos setoriais (por meio da 

11/09/2012, transformada na Lei 12.783, de 11/01/2013), alterando as disposições 

Mercado de Energia Elétrica  

O consumidor é o agente final da cadeia, representado por pessoas físicas e jurídicas que desejam 
se conectar às distribuidoras e firmar o contrato de fornecimento de energia, configurando, deste 
modo, o ambiente de comercialização. A Lei do Setor Elétrico instituiu dois ambientes para
comercialização de energia, o cativo  e o livre  (também chamados de Ambiente de Contratação 

ACR e Ambiente de Contratação Livre-ACL). 

Assim, de acordo com os dispositivos legais, o consumidor que demandar mais de 3.000 kW pode 
dquirir a energia de qualquer geradora, como cliente em regime de livre escolha, ou de 

distribuidoras, como cliente cativo. No mercado livre, portanto, o cliente usufrui do direito de 
negociar preços e escolher o seu fornecedor, independentemente do conces
mercado cativo, porém, as distribuidoras adquirem a energia mediante leilões organizados pela 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a revendem aos consumidores. O 
critério central dos leilões é o de menor tarifa, que visa à redução do custo a ser repassado ao 
cliente final. 

Ainda no âmbito do mercado livre, existe outra classe de consumo que se caracteriza pela compra 
de energia, igualmente por livre escolha, mas a partir de fontes incentivadas, como eólica e 
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Fonte: ABRADEE, dez/2013 

todo sistema é o distribuidor, em face de sua interligação 
sumidor final e do recebimento de tarifas pelo serviço de fornecimento de energia 

elétrica. Em sua atividade de regulação, a ANEEL estipula que os valores dessas tarifas 
podem ser reajustados por meio de três expedientes – um reajuste e duas revisões: 

O reajuste de tarifas ocorre apenas anualmente e se calcula conforme os parâmetros definidos no 
contrato de concessão. Neste cálculo, os gastos não gerenciáveis (como os custos de aquisição 
de energia) são integralmente repassados ao cliente final, mas os custos gerenciáveis (como as 
despesas operacionais e a remuneração do capital próprio) são objeto de reavaliação. Eventuais 
diferenças, credoras ou devedoras, são contabilizadas nos balanços das distribuidoras como ativo 
ou passivo regulatório e atualizadas mensalmente pela SELIC, com liquidação no reajuste 

ssem pelo reajuste a cada ano, é possível que ocorram alterações 
na própria estrutura de custos e na evolução do mercado. Dessa forma, para compensar tais 
oscilações, a ANEEL define dois tipos de revisão das tarifas, como mecanismos de compensação 

ste. As revisões regulares ocorrem a cada 4 ou 5 anos (conforme os diferentes contratos 
de concessão), mas podem ser evocadas a qualquer momento, em vista de custos imprevistos e 
significativos. Nestas revisões, são apurados também eventuais ganhos de produtividade 
alcançados pela distribuidora, de modo que sejam repassados ao consumidor, na forma de 

Mais recentemente, o Governo Federal definiu novos critérios para a prorrogação das concessões 
cendas a partir de 2015 e reduziu encargos setoriais (por meio da Medida Provisória 579, de 

na Lei 12.783, de 11/01/2013), alterando as disposições estabelecidas 

da cadeia, representado por pessoas físicas e jurídicas que desejam 
se conectar às distribuidoras e firmar o contrato de fornecimento de energia, configurando, deste 
modo, o ambiente de comercialização. A Lei do Setor Elétrico instituiu dois ambientes paralelos de 

(também chamados de Ambiente de Contratação 

Assim, de acordo com os dispositivos legais, o consumidor que demandar mais de 3.000 kW pode 
dquirir a energia de qualquer geradora, como cliente em regime de livre escolha, ou de 

distribuidoras, como cliente cativo. No mercado livre, portanto, o cliente usufrui do direito de 
negociar preços e escolher o seu fornecedor, independentemente do concessionário local. No 

as distribuidoras adquirem a energia mediante leilões organizados pela 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a revendem aos consumidores. O 

a à redução do custo a ser repassado ao 

Ainda no âmbito do mercado livre, existe outra classe de consumo que se caracteriza pela compra 
de energia, igualmente por livre escolha, mas a partir de fontes incentivadas, como eólica e 
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Cemig Distribuição 

biomassa. S
deve ser inferior a 500 kW. Historicamente, o mercado livre compreende cerca de 25% da carga 
total do País.
 
No entanto, constitui exceção ao regime de leilões a energia ger
Itaipu Binacional e por projetos de baixa capacidade de geração, localizados próximo a centrais de 
consumo (conhecidos como Geração Distribuída). A energia elétrica de Itaipu é comercializada 
pela Eletrobr
ao dólar – a Eletrobras é uma 
com o objetivo de promover o desenvolvimento do País, congregando subsidiárias de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica.
 
As transmissoras, por sua vez, como intermediárias das geradoras e das distribuidoras, são 
remuneradas pela disponibilidade plena de suas instalações, independentemente do volume de 
energia transmitido por seus
 
 
 
Aspectos Econômico
 
Grupo Cemig
 
Os relatórios contábeis 
desempenho geral favorável
seu perfil de financiamento, 
reflete, especialmente, na reversão do capital de giro negativo e no incremento dos capitais 
próprios, com incorporação de lucros.
 
 

 Dinâmica do C apital de Giro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No período em análise, é possível observar que esta performance favorável confirma o êxito da 
estratégia geral do grupo, que tem priorizado a constituição
atividade-fim e otimizado a 
perfil das captações, com alongamento da dívida e migração das fontes de financiamento, de 
bancos para emissões no mercado de
 
No entanto, importa ressaltar que o resultado de 2012 foi especialmente melhorado, por conta da 
antecipação de pagamentos devidos pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que proporcionou 
receita extraordinária de R$ 2,38 bilhões.
 
A elevação do faturamento anual, observada entre 2011
tarifário, mas também
MWh (2011)
consumidoras, acompanhando o aumento do consumo das famílias e da demanda da classe 
comercial. O volume de energia entregue elevou
queda de consumo do clie
 

  

Fontes:  Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE), Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica 
(ABRADEE), Associação Brasileira das 
Grandes Empresas de Transmissão de 
Energia Elétrica (ABRATE), sites dos 
grupos AES Eletropaulo, Eletrobras, 
Celesc, Cemig, Coelce e Taesa. 
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Receita Operacional Líquida Capital de Giro

Investimento  Operacional em Giro Saldo  de Tesouraria

biomassa. Sua carga de consumo pode ser menor que a exigida dos consumidores livres, mas não 
deve ser inferior a 500 kW. Historicamente, o mercado livre compreende cerca de 25% da carga 
total do País. 

No entanto, constitui exceção ao regime de leilões a energia ger
Itaipu Binacional e por projetos de baixa capacidade de geração, localizados próximo a centrais de 
consumo (conhecidos como Geração Distribuída). A energia elétrica de Itaipu é comercializada 
pela Eletrobras e adquirida pelas distribuidoras das Regiões Sul e Sudeste, com preços atrelados 

a Eletrobras é uma holding estatal, de economia mista e capital aberto, criada em 1962 
com o objetivo de promover o desenvolvimento do País, congregando subsidiárias de geração, 

nsmissão e distribuição de energia elétrica. 

As transmissoras, por sua vez, como intermediárias das geradoras e das distribuidoras, são 
remuneradas pela disponibilidade plena de suas instalações, independentemente do volume de 
energia transmitido por seus equipamentos. 

Aspectos Econômico -Financeiros  

Grupo Cemig  – Demonstrativos Consolidados 

Os relatórios contábeis consolidados revelam boas condições econômico
desempenho geral favorável, observado na condução das atividades

perfil de financiamento, acompanhadas de crescente margem EBITD
reflete, especialmente, na reversão do capital de giro negativo e no incremento dos capitais 

com incorporação de lucros. 

apital de Giro  Desempenho da Alavancagem

Grupo Cemig –

No período em análise, é possível observar que esta performance favorável confirma o êxito da 
estratégia geral do grupo, que tem priorizado a constituição de novos investimentos 

fim e otimizado a contratação de financiamentos. Nota
perfil das captações, com alongamento da dívida e migração das fontes de financiamento, de 
bancos para emissões no mercado de capitais, além de redução de dívidas em moeda estrangeira.

No entanto, importa ressaltar que o resultado de 2012 foi especialmente melhorado, por conta da 
antecipação de pagamentos devidos pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que proporcionou 

extraordinária de R$ 2,38 bilhões. 

A elevação do faturamento anual, observada entre 2011-2012, decorre não apenas do reajuste 
tarifário, mas também do maior volume de energia entregue – 66.725.791 MWh (2012); 65.039.874 
MWh (2011). Ao longo de 2012, a Cemig registrou maior número de ligações de novas unidades 
consumidoras, acompanhando o aumento do consumo das famílias e da demanda da classe 
comercial. O volume de energia entregue elevou-se em 4,5% nestes setores, apesar da ligeira 
queda de consumo do cliente industrial (em -0,23%). 
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ua carga de consumo pode ser menor que a exigida dos consumidores livres, mas não 
deve ser inferior a 500 kW. Historicamente, o mercado livre compreende cerca de 25% da carga 

No entanto, constitui exceção ao regime de leilões a energia gerada pela Usina Hidrelétrica de 
Itaipu Binacional e por projetos de baixa capacidade de geração, localizados próximo a centrais de 
consumo (conhecidos como Geração Distribuída). A energia elétrica de Itaipu é comercializada 

distribuidoras das Regiões Sul e Sudeste, com preços atrelados 
estatal, de economia mista e capital aberto, criada em 1962 

com o objetivo de promover o desenvolvimento do País, congregando subsidiárias de geração, 

As transmissoras, por sua vez, como intermediárias das geradoras e das distribuidoras, são 
remuneradas pela disponibilidade plena de suas instalações, independentemente do volume de 

ondições econômico-financeiras, em face do 
observado na condução das atividades do grupo e na melhoria do 

margem EBITDA – situação que se 
reflete, especialmente, na reversão do capital de giro negativo e no incremento dos capitais 

penho da Alavancagem  

– Demonstrativos Consolidados 

No período em análise, é possível observar que esta performance favorável confirma o êxito da 
de novos investimentos centrado na 

ção de financiamentos. Nota-se, pois, sensível melhoria do 
perfil das captações, com alongamento da dívida e migração das fontes de financiamento, de 

capitais, além de redução de dívidas em moeda estrangeira. 

No entanto, importa ressaltar que o resultado de 2012 foi especialmente melhorado, por conta da 
antecipação de pagamentos devidos pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que proporcionou 

2012, decorre não apenas do reajuste 
66.725.791 MWh (2012); 65.039.874 

ig registrou maior número de ligações de novas unidades 
consumidoras, acompanhando o aumento do consumo das famílias e da demanda da classe 

se em 4,5% nestes setores, apesar da ligeira 
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Geração de Caixa

EBIT

EBITDA

Margem EBIT

Margem EBITDA

Endividamento

Dívida Bruta [Bancos + Emissões]

Dívida Líquida [Bancos + Emissões - Ativos de Liquidez]

Dívida Bruta/EBITDA

Dívida Líquida/EBITDA

EBITDA/Despesa Financeira

EBITDA/Despesa com Juros

Estrutura

Alavancagem [D/E]

Passivo Oneroso sobre Ativo Total

Captações Bancárias / Ativo

Captações no Mercado de Capitais / Ativo

Captações em moeda estrangeira / Exigível

Desempenho

Retorno do Investimento - ROI

Retorno do PL - ROE

Retorno do Ativo - ROA

Grau de Alavancagem Financeira - GAF [ROE/ROI]

Dinâmica do Giro

Receita Operacional Líquida

Capital de Giro

Investimento Operacional em Giro

Saldo de Tesouraria

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Operacional

Resultado Líquido

Depreciação

Ajustes Não-Caixa

Variação Ativos-Passivos

Fluxo de Caixa de Investimentos

Capex

Fluxo de Caixa de Financiamentos

Captação de Empréstimos

Pagamento de Empréstimos

Dividendos

Variação do Caixa

Grupo Cemig –

Geração de Caixa 12/2011

EBIT 4.303.312       

EBITDA 5.285.981       

Margem EBIT 27,32%

Margem EBITDA 33,56%

Endividamento

Dívida Bruta [Bancos + Emissões] 15.779.069     

Dívida Líquida [Bancos + Emissões - Ativos de Liquidez] 12.554.206     

Dívida Bruta/EBITDA

Dívida Líquida/EBITDA

EBITDA/Despesa Financeira

EBITDA/Despesa com Juros

Estrutura 12/2011

Alavancagem [D/E] 134,35%

Passivo Oneroso sobre Ativo Total 61,20%

Captações Bancárias / Ativo 25,96%

Captações no Mercado de Capitais / Ativo 16,67%

Captações em moeda estrangeira / Exigível 1,42%

Desempenho

Retorno do Investimento - ROI 14,71%

Retorno do PL - ROE 20,57%

Retorno do Ativo - ROA 6,53%

Grau de Alavancagem Financeira - GAF [ROE/ROI]

Dinâmica do Giro

Receita Operacional Líquida 15.748.716     

Capital de Giro (4.757.732)      

Investimento Operacional em Giro 1.570.783       

Saldo de Tesouraria (6.328.515)      

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Operacional 3.898.189       

Resultado Líquido 2.415.450       

Depreciação 982.669          

Ajustes Não-Caixa 1.324.830       

Variação Ativos-Passivos 937.211          

Fluxo de Caixa de Investimentos (4.016.723)      

Capex (3.802.110)      

Fluxo de Caixa de Financiamentos 1.331              

Captação de Empréstimos 4.255.451       

Pagamento de Empréstimos (4.254.120)      

Dividendos (2.035.620)      

Variação do Caixa (117.203)         
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– Demonstrativos Consolidados 

 

12/2011 12/2012 09/2013

4.303.312 4.082.602       3.354.736       

5.285.981 5.083.158       4.131.789       

27,32% 22,12% 31,46%

33,56% 27,54% 38,75%

15.779.069 16.170.310     9.538.389       

12.554.206 11.962.467     4.865.461       

2,99 3,18 2,31

2,38 2,35 1,18

2,69 2,60 4,78

4,03 4,09 8,03

12/2011 12/2012 09/2013

134,35% 134,26% 72,27%

61,20% 62,60% 50,26%

25,96% 22,77% 11,91%

16,67% 16,89% 19,14%

1,42% 1,84% 0,24%

14,71% 12,67% 13,84%

20,57% 35,47% 17,21%

6,53% 10,48% 7,40%

1,40 2,80 1,24

15.748.716 18.460.375     10.662.480     

(4.757.732) (5.781.431)      1.701.122       

1.570.783 1.114.259       1.010.005       

(6.328.515) (6.895.690)      691.117          

3.898.189 3.114.458       2.654.049       

2.415.450 4.271.685       2.271.426       

982.669 1.000.556       573.714          

1.324.830 1.639.396       719.651          

937.211 1.473.178       467.063          

(4.016.723) (2.100.484)      1.383.896       

(3.802.110) (2.428.598)      (739.127)         

1.331 (1.390.654)      (3.845.926)      

4.255.451 7.195.242       2.466.516       

(4.254.120) (8.585.896)      (6.312.442)      

(2.035.620) (1.747.584)      (2.937.592)      

(117.203) (376.680)         192.019          



Cemig Distribuição 

Cemig Distribui
 
Capacidade Financeira
captação da 
gradativa substituição dos recursos bancários
melhoria ao perfil da dívida 
Além disso, também se reduziram fortemente a composição
(representando apenas 0,35% do exigível total
derivativos (cujo valor
reduziu a quase zero
 
A contrapartida 
alavancagem proporcionou a constituição de nov
relação entre ROE (capitais próprios) e ROI (investimentos), com efeito, 
comportamento 
próprio caixa.
 
Em 2012, houve 
reclassificação d
prazos originais no início de 2013.
 
Fundamentos Econômicos
terceiros na companhia 
operacional. Embora este perfil constitua intrinsecamente maior risco de crédito, importa ponderar 
que o desempenho da maior al
expressivas alocações de recursos em investimento e 
 
Entretanto, a
dos capitais próprios,
total). 
 
A Cemig D 
a preço. 
 
Conclusão.
prosseguir com a estratégia de 
vigentes até 2036
manter expressivos níveis de geração de caixa 
dependerá da contratação de novas obrigações financeiras, já a partir de 2014
administração
de crédito e 
contratar novas dívidas
mercado, pela imagem institucional positiva e 
contínua. 
 
 

 Dinâmica do Capital de Giro
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Receita Operacional Líquida

Investimento Operacional em Giro

Cemig Distribui ção S.A. – Demonstrativos Individuais 

Capacidade Financeira . Em linha com a atual estratégia fina
da Cemig Distribuição S.A. tem se apoiado cada vez mais na emissão de debêntures, em 

gradativa substituição dos recursos bancários e emissões antigas
melhoria ao perfil da dívida – porquanto seus prazos são mais dilatados e o custo, menos oneroso. 
Além disso, também se reduziram fortemente a composição de dívidas em moeda estrangeira 
(representando apenas 0,35% do exigível total em set/2013
derivativos (cujo valor contábil total correspondia a 3,7% do patrimônio líquido
reduziu a quase zero em set/2013). 

A contrapartida operacional, por sua vez, também se beneficiou da nova estratégia, uma vez que a 
alavancagem proporcionou a constituição de novos investimentos e crescente geração de caixa. A 
relação entre ROE (capitais próprios) e ROI (investimentos), com efeito, 
comportamento favorável à criação de valor para a empresa, preservando

caixa. 

2, houve descumprimento de cláusulas financeiras 
reclassificação destas dívidas no curto prazo, mas, após a aprovação de 

s originais no início de 2013. 

Fundamentos Econômicos . Por decisão estratégica do controlador, a participação de capitais de 
na companhia tem sido priorizada como vetor de financiamento e crescimento 

operacional. Embora este perfil constitua intrinsecamente maior risco de crédito, importa ponderar 
que o desempenho da maior alavancagem tem se mostrado favorável, permitindo à companhia 
expressivas alocações de recursos em investimento e mantendo o 

Entretanto, ainda que disponha de amplo suporte da holding, a companhia conta com 
dos capitais próprios, majoritariamente alocados no capital social (em 85% do patrimônio líquido 

 não negocia suas ações em bolsa, prejudicando a apuração de múltiplos relacionados 

Conclusão.  A companhia apresenta condições favoráveis para honrar seu
prosseguir com a estratégia de crescimento, em linha com a continuidade de suas concessões, 
vigentes até 2036. Conforme indicam as projeções (apresentadas a seguir)
manter expressivos níveis de geração de caixa – amparando com folga as emissões 
dependerá da contratação de novas obrigações financeiras, já a partir de 2014
administração pretende manter a política de dividendos. Entretanto, 
de crédito e do bom desempenho operacional, a companhia dispõe de

novas dívidas – o que se confirma pelo bom histórico de aceitação dos títulos pelo 
, pela imagem institucional positiva e por sua tradição de mais de 60 

Dinâmica do Capital de Giro  Desempenho da Alavancagem
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estratégia financeira do grupo, a estrutura de 
tem se apoiado cada vez mais na emissão de debêntures, em 

e emissões antigas, proporcionando sensível 
seus prazos são mais dilatados e o custo, menos oneroso. 

de dívidas em moeda estrangeira 
em set/2013), assim como os instrumentos 

% do patrimônio líquido, em dez/2009, e se 

operacional, por sua vez, também se beneficiou da nova estratégia, uma vez que a 
os investimentos e crescente geração de caixa. A 

relação entre ROE (capitais próprios) e ROI (investimentos), com efeito, vem apresentando 
favorável à criação de valor para a empresa, preservando a liquidez e elevando o 

descumprimento de cláusulas financeiras (covenants), motivando a 
, após a aprovação de waiver, retornaram aos 

controlador, a participação de capitais de 
de financiamento e crescimento 

operacional. Embora este perfil constitua intrinsecamente maior risco de crédito, importa ponderar 
avancagem tem se mostrado favorável, permitindo à companhia 

mantendo o giro do ativo. 

companhia conta com sólido apoio 
majoritariamente alocados no capital social (em 85% do patrimônio líquido 

não negocia suas ações em bolsa, prejudicando a apuração de múltiplos relacionados 

A companhia apresenta condições favoráveis para honrar seus compromissos e 
, em linha com a continuidade de suas concessões, 

(apresentadas a seguir), a Cemig D deverá 
o com folga as emissões –, mas 

dependerá da contratação de novas obrigações financeiras, já a partir de 2014, uma vez que sua 
. Entretanto, em função do seu baixo risco 

dispõe de amplas condições para 
bom histórico de aceitação dos títulos pelo 

sua tradição de mais de 60 anos em atividade 

penho da Alavancagem  
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t

Geração de Caixa

EBIT

EBITDA

Margem EBIT

Margem EBITDA

Endividamento

Dívida Bruta [Bancos + Emissões]

Dívida Líquida [Bancos + Emissões - Ativos de Liquidez]

Dívida Bruta/EBITDA

Dívida Líquida/EBITDA

EBITDA/Despesa Financeira

EBITDA/Despesa com Juros

Estrutura

Alavancagem [D/E]

Passivo Oneroso sobre Ativo Total

Captações Bancárias / Ativo

Captações no Mercado de Capitais / Ativo

Captações em moeda estrangeira / Exigível

Desempenho

Retorno do Investimento - ROI

Retorno do PL - ROE

Retorno do Ativo - ROA

Grau de Alavancagem Financeira - GAF [ROE/ROI]

Dinâmica do Giro

Receita Operacional Líquida

Capital de Giro

Investimento Operacional em Giro

Saldo de Tesouraria

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Operacional

Resultado Líquido

Depreciação

Ajustes Não-Caixa

Variação Ativos-Passivos

Fluxo de Caixa de Investimentos

Capex

Fluxo de Caixa de Financiamentos

Captação de Empréstimos

Pagamento de Empréstimos

Dividendos

Variação do Caixa

Cemig Distribuição S.A.

Cemig Distribuição e BB Investimentos (os dados de 09/2013 compreendem o período de 9 meses

12/2009 12/2010

1.279.689       799.457                 

1.636.478       1.176.991              

19,12% 10,37%

24,45% 15,26%

Dívida Bruta [Bancos + Emissões] 2.616.419       3.046.995              

Dívida Líquida [Bancos + Emissões - Ativos de Liquidez] 2.370.218       2.543.586              

1,60 2,59

1,45 2,16

EBITDA/Despesa Financeira 3,59 2,27

EBITDA/Despesa com Juros 6,80 4,52

12/2009 12/2010

124,91% 128,19%

Passivo Oneroso sobre Ativo Total 56,27% 56,04%

21,39% 23,13%

Captações no Mercado de Capitais / Ativo 8,83% 8,61%

Captações em moeda estrangeira / Exigível 2,59% 1,70%

Retorno do Investimento - ROI 25,28% 14,34%

37,06% 18,55%

8,97% 4,59%

Grau de Alavancagem Financeira - GAF [ROE/ROI] 1,47 1,29

6.694.107       7.713.003              

(1.001.632)      713.333                   

Investimento Operacional em Giro 853.865          771.579                   

(1.855.497)      (58.246)                   

Fluxo de Caixa Operacional 1.110.126       1.025.186              

776.214          441.002                   

356.789          377.534                   

469.750          388.212                   

50.473            310.585                   

Fluxo de Caixa de Investimentos (608.259)         (804.420)         (1.180.287)      

(608.087)         (447.620)         (1.175.319)      

Fluxo de Caixa de Financiamentos (698.087)         36.442                      

118.622          665.591                   

(816.709)         (629.149)                 

(649.035)         (310.172)                 

(196.220)         257.208                     
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S.A. – Demonstrativos Individuais 

9 meses) 

 

12/2011 12/2012 09/2013

1.229.586 496.677          943.475          

1.613.300 889.311          1.256.958       

14,45% 5,23% 13,88%

18,96% 9,36% 18,49%

3.511.222 4.609.630       5.300.092       

2.978.926 4.298.091       4.198.941       

2,18 5,18 4,22

1,85 4,83 3,34

3,06 1,55 2,71

5,38 2,64 4,80

12/2011 12/2012 09/2013

132,18% 187,14% 200,05%

57,54% 60,05% 65,36%

25,20% 31,60% 16,19%

8,37% 8,00% 26,06%

1,15% 0,65% 0,35%

19,33% 6,85% 11,61%

27,10% 7,77% 17,20%

6,88% 1,64% 3,63%

1,40 1,13 1,48

8.510.128 9.503.792       6.799.591       

328.378          (3.424.005)      313.298          

616.498          326.869          540.386          

(288.120)         (3.750.874)      (227.088)         

1.269.473 592.431          580.702          

719.971          191.365          455.633          

383.714          392.634          313.483          

498.014          635.884          439.663          

114.944          (306.088)         (105.915)         

(1.180.287) (1.453.321)      (854.697)         

(1.175.319) (1.228.483)      (616.958)         

(65.299)           523.827          716.226          

625.725          1.469.811       2.394.213       

(691.024)         (945.984)         (1.677.987)      

(382.034)         (373.947)         -                  

23.887            (337.063)         442.231          
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12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 09/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022 12/2023 12/2024

Ativo 8.655.254      9.599.562      10.457.953    11.640.874    12.543.353    12.593.836    13.894.377    14.934.002    16.003.939    16.687.720    17.405.292    18.141.029    18.888.177    19.665.770    20.462.765    21.279.117    

Caixa e Equivalentes 246.201         503.409         532.296         268.859         1.075.789      126.491         427.683         442.652         460.358         478.773         499.360         521.831         546.879         574.223         602.934         633.081         

Clientes 1.870.740      1.789.048      1.923.093      1.887.991      1.633.317      1.660.906      1.710.734      1.770.609      1.841.434      1.915.091      1.997.440      2.087.325      2.187.516      2.296.892      2.411.737      2.532.324      

Estoques 20.047           21.318           26.671           35.988           30.303           30.815           31.739           32.850           34.164           35.531           37.059           38.726           40.585           42.614           44.745           46.982           

Investimentos 2.036.010      2.433.213      3.118.126      4.757.735      4.960.916      6.219.891      6.950.969      7.682.047      8.413.125      8.783.303      9.160.985      9.536.585      9.898.975      10.265.237    10.634.786    11.007.003    

Imobilizado -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Intangivel 2.582.128      2.652.214      2.703.687      1.778.817      1.869.780      2.064.373      2.207.151      2.349.929      2.492.707      2.602.386      2.714.289      2.825.575      2.932.946      3.041.465      3.150.958      3.261.242      

Outros 1.900.128      2.200.360      2.154.080      2.911.484      2.973.248      2.491.360      2.566.100      2.655.914      2.762.151      2.872.637      2.996.160      3.130.987      3.281.275      3.445.338      3.617.605      3.798.485      

Passivo Exigível 6.560.649      7.222.663      7.801.490      9.177.725      9.893.941      10.330.646    10.786.557    12.053.364    12.697.779    13.461.613    14.117.126    14.727.935    15.449.736    16.199.161    16.956.325    17.751.086    

Bancos 1.851.774      2.220.024      2.635.877      3.677.983      2.031.317      2.060.151      2.175.520      2.288.647      2.398.502      2.504.036      2.611.709      2.718.790      2.822.104      2.926.521      3.031.876      3.137.992      

Emissões Próprias 764.645         826.971         875.345         931.647         3.268.775      3.662.958      3.531.680      3.916.284      4.319.535      3.799.060      3.353.170      3.654.711      3.971.888      1.618.760      1.755.856      1.902.724      

Novas Captações -                 -                 -                 -                 -                 339.979         683.773         1.299.003      1.248.334      2.237.853      3.019.994      2.991.231      3.035.107      5.752.211      5.971.840      6.203.779      

Fornecedores 608.903         770.139         753.131         1.116.600      804.163         945.745         974.117         1.008.212      1.048.540      1.090.482      1.137.372      1.188.554      1.245.605      1.307.885      1.373.279      1.441.943      

Outros Passivos 3.335.327      3.405.529      3.537.137      3.451.495      620.911         3.321.813      3.421.467      3.541.219      3.682.867      3.830.182      3.994.880      4.174.650      4.375.033      4.593.784      4.823.474      5.064.647      

Patrimônio Líquido 2.094.605      2.376.899      2.656.463      2.463.149      2.649.412      2.263.189      3.107.819      2.880.639      3.306.160      3.226.107      3.288.165      3.413.094      3.438.440      3.466.608      3.496.440      3.528.032      

Capital 2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      2.261.998      

Reservas 383.126         114.901         394.465         201.151         201.151         656.784         656.784         656.784         656.784         656.784         656.784         656.784         656.784         656.784         656.784         656.784         

Resultados Acumulados (550.519)        -                 -                 -                 455.633         83.005           599.613         386.803         829.323         766.947         848.769         995.270         1.044.662      1.099.080      1.156.475      1.217.008      

Ajustes -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

[-] Dividendos -                 -                 -                 -                 -                 (738.597)        (410.576)        (424.946)        (441.944)        (459.622)        (479.386)        (500.958)        (525.004)        (551.254)        (578.817)        (607.758)        

Demostração de Resultados

Receita Operacional Líquida 6.694.107      7.713.003      8.510.128      9.503.792      6.799.591      9.965.439      10.264.402    10.623.656    11.048.602    11.490.546    11.984.640    12.523.949    13.125.098    13.781.353    14.470.421    15.193.942    

[-] Custo (4.842.127)     (6.123.603)     (6.528.735)     (7.985.881)     (5.219.943)     (7.673.388)     (7.903.589)     (8.180.215)     (8.507.424)     (8.847.721)     (9.228.173)     (9.643.440)     (10.106.325)   (10.611.642)   (11.142.224)   (11.699.335)   

[=] Resultado Bruto 1.851.980      1.589.400      1.981.393      1.517.911      1.579.648      2.292.051      2.360.812      2.443.441      2.541.178      2.642.826      2.756.467      2.880.508      3.018.773      3.169.711      3.328.197      3.494.607      

[=] Resultado Operacional - EBIT 1.279.689      799.457         1.229.586      496.677         943.475         1.395.161      1.437.016      1.487.312      1.546.804      1.608.676      1.677.850      1.753.353      1.837.514      1.929.389      2.025.859      2.127.152      

[-] Despesas com Juros (240.785)        (260.229)        (299.777)        (337.105)        (261.698)        (1.269.397)     (528.511)        (901.247)        (290.255)        (446.636)        (391.836)        (245.368)        (254.692)        (264.116)        (273.624)        (283.201)        

[+/-] Outras Receitas e Despesas Financeiras (86.918)          (224.295)        (216.113)        (284.872)        (252.937)        -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

[=] Resultado Operacional e Financeiro 1.192.771      575.162         1.013.473      211.805         690.538         125.764         908.505         586.065         1.256.549      1.162.040      1.286.014      1.507.984      1.582.821      1.665.273      1.752.235      1.843.951      

[-] IR / CSSL (416.557)        (134.160)        (293.502)        (20.440)          (234.905)        (42.760)          (308.892)        (199.262)        (427.227)        (395.094)        (437.245)        (512.715)        (538.159)        (566.193)        (595.760)        (626.943)        

[-] Dividendos e Participações -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

[=] Resultado Líquido 776.214         441.002         719.971         191.365         455.633         83.005           599.613         386.803         829.323         766.947         848.769         995.270         1.044.662      1.099.080      1.156.475      1.217.008      

Depreciação 356.789         377.534         383.714         392.634         313.483         498.272         513.220         531.183         552.430         574.527         599.232         626.197         656.255         689.068         723.521         759.697         

Pagamento de Dividendos (649.035)        (310.172)        (382.034)        (373.947)        -                 (738.597)        (410.576)        (424.946)        (441.944)        (459.622)        (479.386)        (500.958)        (525.004)        (551.254)        (578.817)        (607.758)        

Parâmetros

Participação de Dívida no Ativo [E/D] 1,249             1,282             1,322             1,871             2,000             2,529             1,836             2,154             2,032             1,954             1,814             1,867             1,976             1,311             1,369             1,429             

Grau de alavancagem Financeira [GAF] 1,466             1,294             1,402             1,134             1,482             0,331             1,865             1,348             2,595             2,466             2,678             3,017             3,123             3,232             3,341             3,451             

Capacidade de Pagamento [FCF/juros] 8,526             5,038             6,361             2,699             5,701             1,525             4,275             2,461             8,704             5,773             6,927             11,787           11,904           12,058           12,225           12,407            
 
Obs.:  A Receita Operacional Líquida foi projetada em função da variação do PIB, uma vez que mantêm correlação histórica de 0,94. Em investimentos, foram consideradas as estimativas divulgadas pela empresa para os 5 anos, entre 2013-
2017, destinadas a equipamentos de rede elétrica e infraestrutura. Clientes e fornecedores foram estimados a partir dos respectivos prazos médios, apurados nos balanços anteriores (juntamente com o montante de compras informado a cada 
período). As despesas financeiras projetadas basearam-se em nota explicativa ao balancete de set/2013, com abertura do ônus financeiro previsto para os anos seguintes. 
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Fontes: Balanços das empresas (
de Energia Elétrica (ABRADEE)

Análise Compara tiva 

Geração de Caixa Cemig D AES Eletropaulo

496.677        204.679                   

889.311        655.597                   

5,23% 2,06%

Margem EBITDA 9,36% 6,58%

Endividamento

Dívida Bruta [Bancos + Emissões] 4.609.630     2.802.219                

Dívida Líquida [Bancos + Emissões - Ativos de Liquidez] 4.298.091     1.988.178                

Dívida Bruta/EBITDA 5,18

Dívida Líquida/EBITDA 4,83

EBITDA/Despesa Financeira 1,55

EBITDA/Despesa com Juros 2,64

Alavancagem [D/E] 187,14% 78,34%

Passivo Oneroso sobre Ativo Total 60,05% 43,99%

Captações Bancárias / Ativo 31,60% 5,67%

Captações no Mercado de Capitais / Ativo 8,00% 21,02%

Captações em moeda estrangeira / Exigível 0,65% 0,00%

Retorno do Investimento - ROI 6,85% 3,18%

Retorno do PL - ROE 7,77% 3,02%

Retorno do Ativo - ROA 1,64% 1,03%

Grau de Alavancagem Financeira - GAF [ROE/ROI] 1,13

Dinâmica do Giro

Receita Operacional Líquida 9.503.792     9.959.198                

(3.424.005)   511.022                   

Investimento Operacional em Giro 326.869        (152.938)                 

Saldo de Tesouraria (3.750.874)   663.960                   

Média

Dívida Líquida/EBITDA

 

Desempenho Geral

0%

5%

10%

15%
Cemig D

AES Eletropaulo

Light

Média

Retorno do PL - ROE

Fontes: Balanços das empresas (na posição de set/2013, relativa a período de 9 meses)
de Energia Elétrica (ABRADEE) e BB Investimentos 
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Posição em set/2013 

 

AES Eletropaulo Light Serv.de Eletr. Média

204.679 761.030                       487.462      

655.597 761.030                       768.646      

2,06% 14,99% 7,42%

6,58% 14,99% 10,31%

2.802.219 5.070.891                    4.160.913   

1.988.178 3.302.838                    3.196.369   

4,27 6,66 5,37

3,03 4,34 4,07

1,64 1,51 1,57

1,64 2,33 2,20

78,34% 203,63% 156,37%

43,99% 67,48% 57,17%

5,67% 21,34% 19,54%

21,02% 26,04% 18,35%

0,00% 0,00% 0,22%

3,18% 9,98% 6,67%

3,02% 12,10% 7,63%

1,03% 2,82% 1,83%

0,95 1,21 1,10

9.959.198 5.076.044                    8.179.678   

511.022 1.975.145                    (312.613)     

(152.938) 824.255                       332.729      

663.960 1.150.890                    (645.341)     
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 S.A. – Emissões em Renda Fixa 



Disclaimer 
I – Escopo de responsabilidade 
 
Nos termos da Instrução CVM no.483, de 06/07/2010
e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação ao Banco do Bra
com o qual mantém vínculo empregatício e por quem é remunerado conforme suas políticas salariais.
públicas e estruturado por parâmetros técnicos usuais no mercado
 
Por conseqüência, tanto os riscos quanto os retornos assumidos e auferidos pelo investidor, usuário do relatório de análise, 
responsabilidade do analista. 
 
II – Metodologia de trabalho 
 
A atribuição do Rating BB-BI  tem por objetivo estimar o risco de crédito de emissores de dívida privada, mediante representação desta 
estimativa em escala gradativa de risco (AAA, AA, A, BBB, BB, B e C), sendo AAA 
aspectos como perfil de risco de crédito, suporte financeiro, estrutura de capital e solvência, entre outros. A metodologia i
avaliação quantitativa da posição econômico-financeira da C
ambientais, relacionados a mercado, gestão, governança e regulação.
 

Informações Relevantes  
 
Este relatório foi produzido pelo BB
consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa
Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, 
precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de 
nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam 
afetar as projeções da empresa. Este material tem por
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para 
comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instr
distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. 
 
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB 
 
 1 - A instituição pode ser remu
analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue 
representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomera
serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa 
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesm
empresa(s). 
 
 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) 
empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no me
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do 
capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) 
empresa(s) no mercado. 
 
 
Informações Relevantes –
 
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de 
investimento”), declara(m) que:
 
1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente su
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB
Investimento S.A e demais empresas do Grupo.
 
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políti
remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.
 

 

 

 
3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das com
 
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indi
interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
 
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de 
análise.  

 
 
  

, de 06/07/2010, o analista declara que as recomendações do presente relatório de an
e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação ao Banco do Bra
com o qual mantém vínculo empregatício e por quem é remunerado conforme suas políticas salariais. O 

usuais no mercado. 

Por conseqüência, tanto os riscos quanto os retornos assumidos e auferidos pelo investidor, usuário do relatório de análise, 

tem por objetivo estimar o risco de crédito de emissores de dívida privada, mediante representação desta 
estimativa em escala gradativa de risco (AAA, AA, A, BBB, BB, B e C), sendo AAA a melhor nota atribuída e C a pior, considerando
aspectos como perfil de risco de crédito, suporte financeiro, estrutura de capital e solvência, entre outros. A metodologia i

financeira da Companhia, histórica e prospectiva, e em avaliação qualitativa dos aspectos 
ambientais, relacionados a mercado, gestão, governança e regulação. 

 

Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniõ
consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa

BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, 
etas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de 

nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam 
afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a 
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para 
comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, 
distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. 

Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 

A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 
analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue 
representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por 
serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa 
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesm

A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) 
empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no me
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do 
capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) 

– Analistas 

O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de 
investimento”), declara(m) que: 

As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB
Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 

Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem 
remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.

Analista  
Itens

3 

 

O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome 
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.

Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indi
interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.

O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de 
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as recomendações do presente relatório de análise refletem única 
e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação ao Banco do Brasil S.A., 

O estudo foi baseado em informações 

Por conseqüência, tanto os riscos quanto os retornos assumidos e auferidos pelo investidor, usuário do relatório de análise, não são de 

tem por objetivo estimar o risco de crédito de emissores de dívida privada, mediante representação desta 
a melhor nota atribuída e C a pior, considerando-se 

aspectos como perfil de risco de crédito, suporte financeiro, estrutura de capital e solvência, entre outros. A metodologia interna baseia-se em 
ompanhia, histórica e prospectiva, e em avaliação qualitativa dos aspectos 

Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram 
consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. 

BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, 
etas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de 

nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam 
finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a 

tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para 
umentos financeiros. É vedada a reprodução, 

distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

Banco de Investimento S.A declara que:  

nerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 
analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue 

do Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por 
serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa 
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) 

A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) 
empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o 
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do 
capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) 

O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de 

as opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de 

cas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem 
remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. 

Itens  
4 5 

  

companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome 
panhias objeto de sua análise. 

Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer 
interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 

O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de 
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