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A Cemig Distribuição ficou em segundo lugar, em nível nacional, na categoria Evolução do
Desempenho, que avalia a atual performance das distribuidoras de energia elétrica de todo o país
em comparação com os três últimos anos. A premiação foi anunciada pela Associação Brasileira de
Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), na quinta-feira (26/8), durante cerimônia virtual para
premiar as empresas que atuam no setor de distribuição e que se destacaram em diversas
categorias.

O Prêmio Abradee, realizado anualmente, visa orientar e aprimorar o modelo de gestão das
concessionárias de distribuição de energia elétrica, promovendo melhorias para o desenvolvimento
do setor. O presidente da Abradee, Marcos Madureira, destacou, durante o evento, que o ano está
sendo muito desafiador para o setor elétrico, que enfrenta, além dos impactos da pandemia, a mais
grave crise hídrica do setor. Porém, mesmo com um cenário adverso, as empresas do setor elétrico
continuam a investir fortemente e buscam continuamente aperfeiçoar as suas práticas de gestão.

A premiação, enfatiza o diretor da Cemig Distribuição, Marney Tadeu Antunes, “é fruto do trabalho
dos empregados da Cemig de todas as áreas e, para o ano que vem, estamos preparando um
plano de ação que envolverá toda a empresa, com foco nas melhores práticas de gestão, em
benchmarks e na melhoria contínua, sempre com foco o desenvolvimento de Minas Gerais”.

Investimentos

Atualmente, a Cemig executa o maior plano de investimento da história da companhia. Até 2025,
serão investidos R$ 22,5 bilhões em geração, transmissão e distribuição de energia, geração
distribuída e comercialização de gás. Apenas no sistema elétrico de distribuição, que atende mais
de 8,7 milhões de clientes, serão R$ 12,5 bilhões em investimentos, com foco na modernização da
rede, de forma a induzir o desenvolvimento econômico de Minas Gerais.

O impacto na qualidade do fornecimento de energia aos clientes já pode ser sentido com a
melhoria contínua do DECi, índice que mede a duração equivalente por consumidor das
interrupções de energia na rede da distribuidora. No período de julho do ano passado a junho deste
ano, o índice foi de 9,46 horas, abaixo do registrado em 2020, de 9,57 horas, o menor da história da
Cemig.

Transparência

A Cemig conquistou também o Troféu Transparência Especial 25 anos, realizado pela Associação
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), com análise
técnica da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi). As
empresas ganhadoras nas duas categorias - com receita líquida acima e até R$ 8 bilhões - foram
selecionadas após a análise da qualidade das suas demonstrações financeiras. Realizado desde
1997 de forma consecutiva, a premiação celebra, este ano, seu 25o aniversário, sendo que, nesse
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período, a Cemig foi premiada em 17 edições.

O Troféu Transparência foi criado em 1997, visando estimular o desenvolvimento da transparência
nas companhias, por meio da avaliação dos balanços publicados no mercado. A comissão
julgadora analisa rigorosamente as práticas de transparência nas informações contábeis, no que
diz respeito à qualidade do relatório da administração e consistência com os dados divulgados,
dentre outros fatores.
Cemig é uma das empresas mais contempladas nesta premiação.
 


