Eficiência Operacional - CEMIG

AVISO IMPORTANTE
Algumas declarações e estimativas contidas neste material podem representar expectativas sobre eventos ou resultados futuros que
estão sujeitas a riscos e incertezas ambos conhecidos e desconhecidos. Não há garantia que as expectativas sobre eventos ou resultados
se manifestarão.
Estas expectativas se baseiam nas suposições e análises atuais do ponto de vista da nossa diretoria, de acordo com a sua experiência e
outros fatores tais como o ambiente macroeconômico, das condições de mercado do setor elétrico e nos resultados futuros esperados,
muitos dos quais não estão sob nosso controle.
Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as projeções a respeito de eventos ou
resultados futuros incluem a nossa estratégia de negócios, as condições econômicas brasileiras e internacionais, tecnologia, a nossa
estratégia financeira, alterações no setor elétrico, condições hidrológicas, condições dos mercados financeiro e de energia, incerteza a
respeito dos nossos resultados de operações futuras, planos e objetivos bem como outros fatores. Em razão desses e outros fatores os
nossos resultados reais podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos em tais declarações.
As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão
de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos nossos
profissionais ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam
decorrer da utilização do conteúdo desta apresentação.
Para avaliação dos riscos e incertezas, tal como eles se relacionam com a Cemig, e obter informações adicionais sobre fatores que
possam originar resultados diversos daqueles estimados pela Cemig, favor consultar a seção de Fatores de Riscos incluída no Formulário
de Referência arquivado na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e no Form 20-F arquivado na U.S. Securities and Exchange
Commission – SEC.
Os Valores financeiros estão em R$ Milhões, a menos que indicado de outra forma. Dados financeiros refletem a adoção do IFRS.

Histórico da eficiência operacional - CEMIG
A ferramenta de benchmarking utilizada para o cálculo dos custos operacionais a serem reconhecidos na tarifa da
distribuição e transmissão é o DEA - Análise Envoltória de Dados.
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Em 2018 a Cemig D apresentou o melhor resultado
em termos de OPEX de sua história, inclusive
quase atingindo seu escore regulatório.
Para 2019 a perspectiva é ainda mais otimista, com
enquadramento pleno do OPEX.

A Cemig T já está com seu OPEX dentro do
escore regulatório, devendo assim permanecer,
inclusive com maiores ganhos nos anos
seguintes.
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Compartilhamento de Poste e Iluminação Pública

Núcleo de Conciliação

Utilização resíduos de poda em agrossistemas
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