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Premissas

I. Prazo da Negociação: janeiro/22.

Mesmo com a alteração na legislação, a Empresa entende que o acordo deve ser pactuado antes da

realização dos resultados. Considerando que no mês de janeiro a apuração ainda não se deu por

completa, este é o prazo final para encerramento da negociação.

I. O PROGRAMA será composto por um conjunto de Indicadores Corporativos, metas e seus

respectivos pesos, na proporção de 25%, e um conjunto de Indicadores Específicos, metas e seus

respectivos pesos, na proporção de 75%, nos moldes praticados no ACE PLR 2021.

I. Gatilhos:

Atingimento individual de 70% do Lucro Líquido Ajustado;

Caso o Resultado Final dos Indicadores, no seu conjunto, seja inferior a 70%, será atribuído a ele o

valor 0, não havendo, assim, distribuição de Participação nos Lucros ou Resultados.



Indicadores Corporativos para 2022

✓ EBITDA CEMIG (ajustado): Considera o EBITDA consolidado da CEMIG, apurado no ano de 2022,

excluídos os resultados das empresas que possuem acordo próprio de Participação nos Lucros ou

Resultados ou que a Cemig seja sócia minoritária, desconsiderados valores não recorrentes não incluídos

na proposta orçamentária base, já incluída a contribuição da Cemig para a Forluz incidente sobre a PLR.

✓ Índice Geral de Prazos Cemig (IGPC): O indicador IGPC da Cemig D permite avaliar de forma agregada

o cumprimento de prazos prestados pela distribuidora em relação aos serviços do Anexo III, incluindo as

obras solicitadas pelos clientes e dos pareceres de acesso às Micro e Mini GDs, em sua área de

concessão (limites determinados pela REN 414 ANEEL).

✓ Expansão do Portfólio – G/T: Na geração, aumento da capacidade instalada conforme plano estratégico.

Na transmissão, expandir o portfólio em MG e adjacências, via leilões e aquisições de projetos.

✓ Desempenho DEC: Representa a média de horas que os consumidores da Cemig D ficaram sem energia 

durante o ano. 



Indicadores para 2022

✓ Perdas Totais da Distribuição: O indicador IPTD expressa as Perdas Totais da Distribuição, por meio da

relação entre o somatório dos Últimos 12 meses (UDM) da Energia Faturada (EFD) e da Energia Injetada

na Distribuição (ETI).

✓ Realização dos Investimentos de G, T e D: Mede a realização dos investimentos das carteiras de

projetos dos negócios de geração, transmissão e distribuição da CEMIG por meio da relação entre o valor

de realização financeira e o valor planejado.

✓ PV/RAP da Transmissão (%): Relação entre o tempo de redução de indisponibilidade das LT e a receita

anual permitida.

✓ Eficiência de Geração – OPEX/MW (%): relação das despesas pelo MW gerado.

✓ Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor – permite avaliar a satisfação do consumidor residencial

com os serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica, conforme regulamento, aprovado pelo

Despacho nº 2.502, de 15 de agosto de 2017. Categorias: IASC – Nacional – Acima de 400 mil unidades

consumidoras.



Cronograma da negociação
Janeiro/2022

✓ Reunião 02: Premissas e conceitos dos indicadores;

✓ Reunião 03: Indicadores, metas e forma de distribuição;

✓ Reunião 04: Proposta da empresa.


