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• Processo de turnaround  em andamento  

• Probabilidade de privatização  

• Possibilidade de altos dividendos  

• Empresa consolidada em Minas Gerais  

 

 

 

 

 

• Problemas de Governança Corporativa  

• Histórico de maus investimentos  

• Histórico de alta dívida  

• Falta de recursos para investimento  

 

 

 

 

   PONTOS NEGATIVOS  

 PONTOS POSITIVOS  
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A Cemig foi constituída por Juscelino Kubitschek como 

sociedade de economia mista controlada pelo Governo de MG, 

que tinha como objetivo explorar as atividades de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica do estado.   

Nessa década, a Cemig assumiu a distribuição de energia na 

região de Belo Horizonte, incorporando a Companhia Força e Luz. 

Além disso, seguia com seus projetos de construção de usinas.  

Foi criada a GASMIG, uma subsidiária voltada à distribuição de 

gás natural .  

Já atendendo a 96% do estado mineiro, a Cemig ainda construía 

mais usinas para atender a demanda crescente. A partir de 2006 

a empresa passou a atuar em outros estados, por meio da 

aquisição da Light ,  situada no RJ, e TBE, que opera linhas de 

transmissão ao redor do país.  

Em 2009 foi realizada a aquisição da Taesa e de outras empresas 

menores, mas também de transmissão de energia. A participação 

de mercado da Cemig ganhava cada vez mais força  no Brasil .  

Já vivendo um ambiente operacional ruim e com problemas 

internos, a Cemig teve de alienar algumas de suas operações e 

participações em outras sociedades, inclusive a totalidade da 

Light  e possivelmente da Taesa.  

Em processo de turnaround ,  a empresa exerceu seu direito junto 

a Eletrobras na aquisição da Centroeste, empresa de transmissão 

de energia elétrica.  

  COMO TUDO COMEÇOU  

 

  1952  

  1970+  
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  2000+  
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  2009  



 

5 

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes da SIMPLA CLUB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cemig atua em estrutura de holding ,  com subsidiárias 

atuando na geração, transmissão e distribuição de energia. Em seu 

portfólio, estão incluídas 89 usinas, sendo 81 hidrelétricas, 2 

fotovoltaicas e 6 eólicas, perfazendo 6100 MW de capacidade 

instalada, sendo, portanto, uma das maiores empresa s do país.  

Além disso, a Cemig é dona da GASMIG, responsável pela 

distribuição de gás natural , e tem participação em outras 

sociedades de geração e transmissão de energia, entre essas a 

Taesa. As unidades de negócio da companhia são descritas abaixo.  

• Geração: a empresa tem atuação em 10 estados do Brasil  

através de dezenas de usinas em seu portfólio. As cinco maiores, 

porém, representam 66% da capacidade instalada total,  entre 

essas a usina de Belo Monte, com 12,25% de participação da Cemig.  

 

• Transmissão:  esse negócio consiste em transportar energia 

elétrica das instalações onde é gerada para os pontos de consumo, 

redes de distribuição e consumidores l ivres. Ao todo, a empresa 

possui mais de 6800km de linhas, também entre as maiores do 

país.  

 

  ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Util idade Pública Energia Elétrica    

 
Setor de Atuação  Segmento  

Energia Elétrica  
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• Distribuição: a empresa possui contratos de concessão de 

distribuição de energia elétrica à  consumidores no Mercado 

Regulado e no Mercado Livre. A área de cobertura dos contratos 

abrange 96% do território mineiro, sendo fornecidos 45,6% aos 

consumidores industriais, 12,8% aos consumidores comerciais, 

24,8% consumidores residenciais e 16,8% a outros.  

 
• Outros:  estão classificados nessa unidade os projetos que não 

fazem parte do core business  da empresa, entre esses a aquisição, 

transporte e distribuição de gás canalizado, comercial ,  

institucional e residencial.  A empresa tem contrato com o estado 

de Minas Gerais até 2053.   

Na Figura 1 temos acesso a receita líquida gerada por cada 

uma das unidades operacionais. Apesar de ser pouco 

representativa, a unidade de transmissão é aquela que garante 

maior lucratividade à empresa. 

Vale comentar que essa unidade é a mais segura, uma v ez 

que a remuneração da operação está atrelada a disponibilidade 

das linhas, não a quantidade de energia transportada.  

 
F igura 1  –  Composição da Receita L íquid a.  

Fonte:  RI  CEMIG.  
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Hoje, duas principais usinas chamam atenção dos 

investidores de Cemig: Usina de Emborcação e Usina de Nova 

Ponte. Essas duas têm seu contrato de concessão vencendo em 

2025, e juntas, representam 26% da capacidade instalada da 

empresa, aproximadamente 6,8% da sua receita líquida total.  

A Cemig tem duas vias de ação. A primeira é aguardar até que 

essas usinas encerrem o período de contrato e voltem à leilão. Com 

isso, a partir do momento que o ativo estiver sendo leiloado, existe 

a livre concorrência entre as empresas participantes.  

Por isso, essa via possui mais risco, mas existe a possibilidade 

da empresa arrematá-la novamente em sua integralidade. O risco, 

no caso, está associado ao valor  do leilão, já que a diretoria da 

empresa estima que o Governo cobrará cerca de R$8 bilhões de 

bônus de outorga ao relicitar o ativo. Esse valor, porém, pode tirar 

a Cemig do “jogo” ,  por falta de recursos.  

No passado, a empresa já foi vítima disso ao perd er fatia 

relevante da sua capacidade instalada por não conseguir cobrir as 

ofertas no leilão. Inclusive uma das vencedoras foi a Engie.  

Perceba, se essa é uma via arriscada, aberta a livre 

concorrência, mas ainda assim representa uma possibilidade para 

a empresa, é porque a segunda via também tem seus pontos 

negativos. 

Digo isso pois, na legislação existe uma alternativa que 

autoriza a prorrogação das usinas sem haver nova licitação em 

caso de haver a privatização de ativos, o que poderia permitir que 

a Cemig continuasse sócia das usinas, embora como minoritária.  
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Nesse caso, pelo lado mais “fácil”, a Cemig deve privatizar 

pelo menos 51% dessas usinas. Isso corresponde a cerca de 3,4% da 

sua receita. Segundo o diretor comercial da empresa, já existem 

empresários mineiros que estariam interessados nos ativos.  

Outro assunto que interessa aos acionistas está na 

possibilidade de privatização da própria Cemig. Esse é o desejo do 

Governador Romeu Zema desde o início de seu mandato, embora 

o projeto tenha perdido certo apoio nesse primeiro momento.  

No Cemig Day ,  evento realizado para os acionistas da 

companhia, Zema defendeu uma possível desestatização, nos 

mesmos moldes do que foi feito com a Eletrobras. Isto é, o governo 

continuaria como acionista, mas não mais como controlador e, 

dessa forma, a empresa conseguiria ganhar capitalização.  

Segundo um ex-diretor da empresa, a Cemig tem uma 

capacidade de investimento da ordem de R$6 bilhões, mas seriam 

necessários mais de R$20 bilhões ao todo, para melhoramento das 

redes de distribuição, manutenção de seus ativos e expansão para 

outras modalidades de energia , por exemplo. No site de RI da 

empresa encontramos o planejamento de se investir R$22,5 

bilhões para os próximos 5 anos.  

A empresa já fez muitos investimentos ruins no passado, 

entre esses as mais famosas Light  e Renova. Entre os maiores, 

somente a Taesa não foi uma operação deficitária.  

Um dos principais gargalos da companhia está relacionado a 

falta de infraestrutura. Alguns relatos (disponíveis na internet ) 

comentam sobre uma fila de espera que exige de dois a quatros 

anos para ligar o registro de um novo empreendimento.  
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A expectativa dos investidores, então, passa a ser uma gestão 

privada, capaz de consertar os problemas e guiar a empresa de 

volta ao caminho de sucesso. Nas Figura 2 e 3 enxergamos a 

realidade no passado e no presente da Cemig.  

 
Figura 2 –  Redução do valor de mercado .  

Fonte:  RI  CEMIG.  

  
Figura 3 –  Redução do market share.  

Fonte:  RI  CEMIG.  
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 Enquanto aguarda a privatização, a empresa já vem passando 

por um processo de turnaround ,  isso é, a Cemig vem fazendo 

desinvestimentos que podem somar R$9 bilhões ,  “enxugando a 

máquina”.  

 Até porque, no passado recente, o processo de decisão era 

falho, burocrático, existia dificuldade em operar diversas frentes 

de negócios e não conseguiam extrair os melhores ganhos de 

sinergia. A partir de então, a empresa quer focar naquilo que é sua 

atividade principal.   

 

 

 

 

A Cemig está inserida no segmento de listagem Nível 1 ,  um 

dos menores níveis de aplicação das Boas Práticas de Governança 

Corporativa. A empresa já foi vítima de escândalos de corrupção e 

desvios financeiros no passado, inclusive afastou um de seus 

colaboradores em agosto de 2021 , por denúncias em atos il ícitos 

praticados em 2019 e 2020.  

As ações ordinárias não possuem liquidez suficientemente 

boas, por isso, abordaremos sobre as ações preferenciais, embora 

essas não possuam tag along ,  o que seria mais um risco aos 

acionistas. Como sabemos, empresas estatais estão mais 

vulneráveis a sofrerem interferência do poder público, serem 

vítimas de esquemas escusos e até mesmo funcionarem como 

cabide eleitoral.  

  GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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 O cargo de CEO  da companhia está ocupado por Reynaldo 

Passanezi Filho, doutor em economia pela USP e especializado em 

Gestão, Liderança e Inovação pela Universidade de Stanford .   

Passanezi já ocupou esse mesmo cargo na companhia ISA 

CTEEP (TRPL4), além de ter experiência no setor público em 

programas de privatização e reestruturações empresariais, fusões 

e aquisições, com conhecimento profundo de América Latina e de 

infraestrutura.  

No quesito remuneração, vemos que assim como as demais 

estatais, o pagamento de salários aos seus membros diretores 

possui um valor financeiro aquém das empresas privadas. Por 

outro lado, não existe plano de incentivo de ações no longo prazo.  

Na Figura 4, temos acesso ao quadro de acionistas  que detém 

ações ordinárias (ações com poder de voto) , onde se vê o Estado 

de Minas Gerais como controlador, seguido do BNDES como 

segundo maior acionista.  

 

 

 

 

 

Figura 4 –  Estrutura acionária  ações ON.  
Fonte:  RI  CEMIG.  
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Os principais fatores de risco são:  

 O primeiro risco que nos vem à mente ao investir em uma 

empresa estatal é seu Risco de Governança Corporativa .  Para a 

Cemig isso ainda ganha transtornos mais dramáticos,  com a falta 

de tag along ,  envolvimento recente em escândalos de corrupção, 

isso sem contar na perda de visão estratégica e destruição de valor 

aos acionistas ao longo da última década.  

 Podemos até imaginar uma empresa que venha a ser 

privatizada no futuro, com gestão privada, que caminha rumo à 

eficiência e produtividade, mas não podemos nos apoiar nesse 

argumento ainda. Vimos que a empresa tem problemas 

operacionais e que esse Risco de Governança Corporativa pode 

desencadear em outros.  

 Por exemplo, o Risco de Negócios  envolve a operação de 

distribuição de energia. Essa é uma unidade que r equer 

acompanhamento de perto da empresa, no combate às perdas 

técnicas (inerente ao transporte de energia nos cabos), mas 

também às perdas não técnicas (roubos, furtos e desvios).  

 Logo, se a empresa não possui recursos suficientes para 

investir na manutenção e melhoria dos seus ativos , esses 

problemas podem se agravar. Inclusive, se a Cemig voltar a flertar 

com alto endividamento, essa situação pode piorar ainda mais. 

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  
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 Além do mais, a companhia possui dezenas de usinas 

hidrelétricas, que estão suscetíveis  ao Risco Hídrico .  Caso o 

regime fluvial venha a prejudicar a geração de energia, a Cemig 

terá sua operação prejudicada.   

 Por fim, sendo tema recorrente nas análises de empresas do 

setor elétrico, temos o Risco de Regulamentação .  Esse setor é alvo 

constante de mudanças nas políticas públicas. Já vimos algumas 

leis sendo aprovadas que foram totalmente prejudiciais a essas 

empresas. Não sabemos quando isso voltará a se repetir.  

 

      

 

 

Os últimos 10 anos para a Cemig foram turbulentos, vivendo 

períodos de crise hídrica, seguido de crise econômica, 

investimentos com baixo retorno econômico, até chegarmos ao 

momento de desinvestimento para colocar a companhia de volta 

aos trilhos.  

 Por anos a Cemig foi e ainda está entre as maiores empresas 

integradas de energia elétrica do nosso país, embo ra seu “status” 

não seja tão forte igual já foi outrora. Na Figura 5 temos acesso à 

capacidade instalada de geração de energia (em MW) e 

quantidade de linhas de transmissão (em km). 

  RESULTADOS ANTERIORES...  
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Figura 5 –  Capacidade Operacional .  

Fonte:  RI  CEMIG.   

 Como vemos, o ano de 2017 foi marcado pela redução da 

capacidade instalada de geração de energia, devido à perda de 

usinas na renovação da concessão. Esse problema ainda pode 

voltar à tona com mais usinas chegando próximas ao fim de seu 

contrato. Repare que esse é o mesmo cenário do que abordamos 

em sessão passada.  

 Além do mais, na unidade de distribuição de energia , a Cemig 

também reduziu de tamanho, devido à venda de suas ações na 

Light .  Com isso, a empresa restringiu a distribuição apenas para o 

estado de Minas Gerais. Importante destacar que a companhia 

também já está estudando a melhor forma de desinvestir na Taesa.  

 Quanto à qualidade do serviço em distribuição , utilizamos 

quatro indicadores: DEC, mostra o intervalo de tempo que cada 

consumidor, em média, ficou sem energia elétrica ; FEC, apresenta 

o número de interrupções que cada consumidor  sofreu, em média; 

Perdas Técnicas, relacionado a perdas de energia no transporte  e 

Perdas Não Técnicas, que está atrelado a roubo, fraude e desvio . 
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 Enquanto DEQ e FEQ tiveram uma melhora e estão , hoje,  

dentro do limite estabelecido pela ANEEL, as Perdas Técnicas e 

Não Técnicas estão hoje maiores do que o limite regulatório. Antes  

de viver seus desafios, a empresa não sofria desse problema. 

 A inadimplência, mesmo que em tendência de queda,  não 

está em patamares tão controlados, há pouco tempo atrás girando 

ao redor de 5,0%. Ou seja, através dessas informações já 

percebemos que algo na Cemig não estava certo. De agora em 

diante veremos os impactos em seus resultados operacionais.  

 Na Figura 6, apesar de vermos uma alta na receita líquida, 

devemos ter cautela. Parte desse aumento está relacionado a 

grandes reajustes tarifários que foram feitos apenas para cobrir os 

maiores custos que as empresas do setor energético tiveram 

devido à crise hídrica. E até mesmo depois da crise, o regime de 

chuvas ainda estava fraco e reservatórios mais baixos, algo que se 

repete atualmente.  

 
Figura 6 –  Desempenho operacional .  

Fonte:  RI  CEMIG.   
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 Por isso, é importante que analisemos a lucratividade e 

rentabilidade (Figura 7) da operação, para que assim possamos 

entender a sustentabilidade do negócio.  Esse atual nível está 

próximo a outras empresas que tem o mesmo perfil  de atuação.  

 
Figura 7 –  Margens de operação recorrente.  

Fonte:  RI  CEMIG.  

 Nitidamente a empresa passou por situação adversa, não só 

pelo alto custo de energia no mercado de curto prazo  (crise 

hídrica) , mas também por ineficiências técnicas , operacionais e 

problemas de endividamento.  

 Porém, essa melhora recente na lucratividade e rentabilida de 

estão ligadas a dois principais pontos: programa de 

desinvestimentos (Figura 8) e controle do endividamento.  

 O primeiro começou ainda em 2016 com a empresa 

implementando um processo de venda de ativos (inclusive 

participação em empresas, vide Light  e Taesa). Para isso, a Cemig 

priorizou ativos com maior l iquidez, que não trazem retorno de 

curto prazo e que são pouco relevantes na sua estrutura. A 
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companhia também criou um programa de desligamento 

voluntário que teve grande adesão entre seus colaborador es. 

 
Figura 8 –  Plano de Desinvestimento.  

Fonte:  RI  CEMIG.   

 Enquanto isso, a situação econômica da empresa não era das 

melhores. Chegou a ter mais passivo circulante do que ativo 

circulante, além de uma dívida muito voltada ao curto prazo e com 

um custo de rolagem das dívidas muito alto.  

 A empresa pôde, então, pegar os recursos das vendas de 

ativos e destiná-los ao controle da sua dívida. Não só, a Cemig 

aproveitou um momento de maior otimismo no mercado para 

fazer emissão de debêntures no exterior, conseguindo alongar as 

dívidas e reduzir seu custo de capital.  

 Nas Figuras 9 e 10, respectivamente, temos acesso ao 

endividamento histórico da companhia e seu atual cronograma de 

amortização, que até continua com um prazo curto, embora 

melhor do que antes.  
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Figura 9 –  Endividamento.  

Fonte:  RI  CEMIG.   

 

 
Figura 10 –  Cronograma de Amort ização.  

Fonte:  RI  CEMIG.   

A geração de caixa da empresa (Figura 11) foi abalada ao longo 

dos anos, embora também já esteja em caminho de recuperação. 

Por outro lado, mesmo gerando fluxo de caixa positivo, a empresa 

diminuiu sua capacidade de investimento, ou seja, gerou -se 

bastante fluxo de caixa livre as custas de menos  gastos para 

manutenção e expansão de seus ativos.  
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O reflexo disso pode ser visto nos índices de perdas de 

energia mais altas, conforme já vimos . Em 2020 e 2021 foram 

descontados mais de R$2,7 bilhões do fluxo de caixa, vindo de 

fontes não recorrentes.  

 
Figura 11  –  Geração de caixa l iv re e operacional .  

Fonte:  RI  CEMIG.   

 Parte desse fluxo de caixa livre é destinado ao pagamento de 

dividendos. A Cemig, pelo seu Estatuto, tem que pagar no mínimo 

50% do seu lucro líquido em forma de dividendos , embora em 

alguns anos essa distribuição tenha ficado aquém , devido a 

votação em assembleia, priorizando os investimento s.   

 A Cemig negocia a dividend yield  de 7,1%, o maior índice 

desde 2017 (média de 5% nos últimos 5 anos) , quando a empresa 

também iniciou seu processo de turnaround .  O que podemos 

esperar para os próximos anos é uma distribuição de proventos 

semestral, mas ainda abaixo de sua capacidade máxima, até 

mesmo devido ao plano estratégico da empresa, que passa rá por 

um grande ciclo de expansão. 
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A Cemig vem seguindo na sua estratégia de recuperação e 

buscando ser uma empresa mais produtiva e eficiente. De fato, a 

companhia conseguiu caminhar satisfatoriamente bem até o 

momento desse relatório.  

Entre as medidas importantes podemos destacar o combate 

às inadimplências. O índice de arrecadação, em relação a todo 

faturamento, atingiu 98,87%, o maior patamar nos últimos anos.  

Para chegar a tal ponto, a empresa teve de intensificar o uso 

de cortes de energia, flexibi lizar as regras de parcelamento e 

incentivo ao pagamento à vista, ampliar os canais de negociação, 

formas de pagamento e se digitalizar. 

Além disso, a companhia deu mais um passo rumo ao 

controle do seu endividamento, com a recompra de US$500 

milhões em bonds (Figura 10), agora atingindo 0,91x Dívida 

Líquida/EBITDA. Mesmo se expondo a moedas estrangeiras, a 

companhia tem se protegido através de políticas de hegde .  

Em relação aos desinvestimentos, seguindo o calendário 

divulgado pela Cemig, a venda de suas ações na Taesa (Figura 12) 

era para ter sido finalizada em agosto de 2021, quando seria feito 

um leilão em ambiente de bolsa de valores.  

 

  ATUALMENTE...  
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Segundo Fato Relevante “o  negócio deverá ficar suspenso até 

a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de  Inquérito 

(CPI) ,  que apura irregularidades na prestação de contas da 

estatal” .  Entre as possíveis irregularidades, encontram -se 

contratos sem licitação, aluguéis de escritórios e até conflitos de 

interesse que envolvem a compra das ações da Taesa pela ISA  

Brasil , porém o atual CEO  da Cemig é ex-CEO  da ISA CTEEP, da ISA 

Brasil .  

 
Figura 12  –  Desinvestimento na Taesa  

Fonte:  RI  CEMIG.   

Em relação aos resultados operacionais da companhia, 

devemos prestar atenção, pois existem efeitos não recorrentes. 

Entre esses a repactuação do risco hidrológico, que ampliou em 

alguns casos o período de concessão das usinas da empresa, assim 

como a alienação da Light  ainda em 2019.  

Porém, ainda assim, é possível identificar aumento na receita 

líquida, EBITDA e lucro líquido (Figura 13).  Entre os efeitos 

recorrentes, destacamos a maior quantidade de energia 

distribuída, devido a recuperação econômica em uma base de 

dados fraca. Houve variação positiva de 7,4% no preço médio da 

energia de janeiro a junho de 2021 em rela ção ao mesmo período 

do ano anterior, em função, principalmente, do reajuste dos 
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contratos de venda de energia e do aumento no incremento de 

bandeiras nas tarifas da conta de energia. 

É verdade que os custos também cresceram, principalmente 

devido aos maiores custos na compra de energia, devido ao maior 

despacho das usinas térmicas, que possui energia mais cara. 

Porém, o lado positivo da balança sobressaiu, com isso, vemos que 

a empresa segue em busca de maior lucratividade e rentabilidade.   

 
Figura 13 –  Resultados  Operacionais .  

Fonte:  RI  CEMIG.   

 Por fim, a Cemig adotou um novo Plano Estratégico até 2025, 

que é dividido em 5 principais temas: Encantar o Cliente, 

Digitalização, Máxima Eficiência, Criação de Valor e Gestão Ágil 

com Segurança.  

 Com isso, a empresa pretende aumentar a satisfação do 

consumidor, reduzir o custo de servi-lo através de atendimento ao 

cliente mais eficiente e relacionamento em multicanais . Além 

disso, a digitalização dará suporte a operação da companhia, a 

partir da gestão, operação e manutenção de times e projetos.   

  Dessa forma, a máxima eficiência seria atingida, podendo 

reduzir o custo operacional (gastos com Pessoas, Materiais, 

Serviços e Outros), além de diminuir inadimplência e demais 
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perdas e modernizar suas instalações. A empresa espera aumentar 

seu EBITDA em R$590 milhões anualmente com essas medidas.  

  

 
 

 

Análise de Múltiplos 

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. 

Para que sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare 

empresas do mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas 

empresas estejam no mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em 

expansão, maturidade ou decaimento de suas atividades.   

Para a comparação de múltiplos (Figura 14), foram escolhidas 

as empresas Eletrobras (ELET3), Copel (CPLE6) e Neoenergia 

(NEOE3). Enquanto as duas primeiras são controladas pelo poder 

público, a última passa por processo de turnaround ,  mesmo caso 

da Cemig. 

●  P/L:  indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar 

pelo lucro da companhia, de outra forma, quantos anos os 

acionistas estão dispostos a investir de maneira a recuperar seu 

aporte inicial .   

●  P/VP: é a relação entre o valor de mercado e o valor 

patrimonial da empresa. Valor patrimonial é o capital restante 

depois de já terem sido descontadas todas obrigações de capital  

de terceiros, em outras palavras, é o capital que sobra para os 

acionistas.  

 

  POSSÍVEIS CENÁRIOS  



 

24  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes da SIMPLA CLUB.  

●  EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor 

da firma, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida, 

se relaciona com o lucro operacional da empresa. É diferente dos 

outros indicadores pois, aqui, relaciona a operação em si.  

 
F igura 14 -  Comparação de múlt ip los .   

Fonte:  Status Invest  /  Elaboração Própr ia .  

Através dessa análise não vemos nenhum desconto nas ações 

da Cemig, pelo contrário. O mercado já começa a precificar um 

cenário contando com a privatização da empresa, assim como faz 

com a Eletrobras, embora essa já esteja em fase final  de aprovação. 

Na Figura 15, na análise histórica desses múltiplos, também 

não encontramos nenhum indicativo de desconto da ação.  

8,8

5,4 5,2

10,7

7,5

1,2 0,9 0,9 0,8 1,0

7,0 6,4 7,1

16,0

9,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Cemig Copel Neoenergia Eletrobras Média

P/L P/VP EV/EBIT



 

25 

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes da SIMPLA CLUB.  

 
Figura 15 -  Comparação de múlt ip los h istór ica.   

Fonte:  Status Invest /  Elaboração Própr ia.  

●  Modelo de Gordon  

Esse modelo é útil e válido somente para empresas maduras 

e consistentes, que possuem perspectiva de crescimento linear e 

distribuição de proventos regular.  

O objetivo de util izar esse método é destrinchar o preço das 

ações sob a óptica do mercado. Ou seja, dado o preço das ações, 

busca-se um possível cenário pelo qual o mercado espera que a 

empresa cresça. Logo, a abordagem consiste em fazer uma 

estimativa reversa do preço.  

Nesse método, consideramos o preço de fechamento da ação 

no dia 16/09/2021 em R$13 ,75 e um payout de 50%, patamar 

sustentável e que a empresa deve continuar pagando até o  fim do 

ciclo de investimentos em 2025. Após esse período, simulamos um 

payout de 90%.  

Assim, dividimos o cenário de crescimento da empresa em 

dois estágios. No primeiro, um potencial de crescimento de até 8% 

ao ano, seguido de um crescimento na perpetuidade de 3%. Além 
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do mais, projetamos uma margem líquida recorrente similar a essa 

que a empresa negocia atualmente.  

A inflação projetada para 2024 (o mais longo que temos), 

segundo o Boletim Focus, do Banco Central, está em 3,0%, isso é, 

o mercado espera da Cemig no futuro apenas a correção com a 

inflação. 

   

 

  

 De uma das referências nacionais em energia a uma empresa 

que tem dificuldade de até mesmo fazer a manutenção dos seus 

ativos. Até então, esse era o panorama da Cemig, uma empresa 

que fez investimentos ruins e que acabou refletindo na destruição 

de valor aos acionistas nos últimos anos.  

 Porém, a empresa parece ter aprendido com seus erros e já 

começa a traçar cenários rumo a uma maior eficiência e 

produtividade, alguns efeitos inclusive já são sentidos, como por 

exemplo, a melhora da lucratividade, rentabi lidade e menor 

endividamento.  

 O cenário projetado pela diretoria também é animador, 

prevendo cortes de despesas, vendas de ativos que geram pouco 

retorno e, com os recursos, investimento em melhorias 

operacionais e expansão das atividades.  

 A privatização, caso avance, traria ainda mais 

profissionalismo e choque de gestão e seria uma ótima 

  OPINIÃO DO ANALISTA  
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oportunidade para a Cemig gerar valor consistente aos seus 

acionistas.  

 Acredito que se esse plano estratégico seguido de uma 

privatização andarem conforme o esperado p ela empresa e estado 

de Minas Gerais, a Cemig estaria negociando em um patamar de 

preço razoável.  

 Porém, aqui estamos falando apenas de condições que não 

temos a menor previsibilidade de que vão acontecer, trabalhos 

com hipóteses otimistas e até mesmo com um plano estratégico 

ousado, que também não sabemos se é possível cumpri -lo.  

 Não queremos contar apenas com o cenário otimista, até 

porque existem outras empresas do setor que já são realidade e 

negociam a preços mais baixos. Dessa forma, nossa recomendação 

não é de compra para as ações da Cemig (CMIG4).  
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo 

Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 20/2021, com 

objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não 

se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor 

será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e estratégias financeiras. O 

relatório contém informações que atendem a diversos perfis de investimento, sendo o investidor 

responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez 

que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Os 

analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 

20/2021, que as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões 

pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual 

estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos não estão em situação que possam afetar a 

imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse. A elaboração desse 

material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, 

reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia. 

 

Gabriel é Analista CNPI, certificado pela Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC).  Graduado em Engenharia Química 

pela Universidade Federal de Viçosa –  UFV/MG.  

Siga: @gabriel.investimento 
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