DIVULGAÇÃO IMEDIATA
Companhia Energética de Minas Gerais
Análise do 1º Semestre de 2002
Belo Horizonte, 19 Ago. 2002 – Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig
(NYSE:CIG, BOVESPA: CMIG3, CMIG4 e LATIBEX: XCMIG) hoje reportou um
lucro líquido no 1º semestre de 2002 de R$174 milhões, correspondendo a R$1,08
por lote de 1000 ações, comparado a um lucro líquido de R$14 milhões, ou R$0,09
por lote de 1000 ações, no primeiro semestre de 2001.
Os resultados favoráveis foram devido a maior tarifa média de eletricidade em
2002 e a itens especiais não recorrentes advindos do acordo geral do setor elétrico
com o governo federal para a recuperação das perdas incorridas durante o período
do racionamento de junho de 2001 a fevereiro de 2002, que foi imposto em várias
regiões que tiveram baixo índice pluviométrico. A desvalorização cambial do real
de 22,58% foi mais elevada que a do primeiro semestre de 2001 e reduziu
significativamente o lucro líquido da Companhia. As perdas cambiais subiram 42%,
para R$327 milhões. A criação da conta de compensação dos itens da parcela A,
para absorver a volatilidade cambial e as perdas não previstas de encargos
regulatórios, resultaram em significativa economia nas despesas operacionais,
parcialmente compensadas pelos impactos negativos das condições desfavoráveis
da economia que prevaleceram em 2002.
O sr. Djalma Morais, Presidente do Conselho de Administração e Presidente da
CEMIG, disse que “a turbulência vista nos mercados globais nos últimos meses
como resultado da maior volatilidade do real, de fato afetaram nossa performance,
e conseqüentemente, o volume de vendas cresceu em menor ritmo do que
imaginávamos. No entanto, nos ainda estamos com crescimento positivo em 2002,
o qual estimamos em 2,3%. E, devido às prontas ações da administração para
reduzir os custos operacionais, a situação financeira da Companhia irá nos permitir
manter o programa de investimentos de R$1 bilhão em 2002, apesar do ajuste ao
menor crescimento do consumo previsto."
O sr. Cristiano Barros, Diretor de Finanças e Participações, também disse que “a
estratégia no último ano de garantir os recursos para o programa de investimento
de 2002, provou ter sido prudente dadas as atuais condições de mercado que não
permitem levantar recursos, devido aos altos custos e prazos curtos de
vencimento. Como uma medida preventiva, a Companhia acumulou recursos para
atender ao pagamento da dívida, dos dividendos e das necessidades do programa
de investimentos. Com os recursos provenientes do acordo geral do setor elétrico,
a situação de caixa da Companhia certamente irá melhorar ainda mais. Assim, nós

podemos assegurar que os fundamentos da CEMIG - os quais são a base do seu
crescimento sustentado - estão preservados".
As receitas operacionais líquidas cresceram 14,0% para R$2.204 milhões
comparado a R$1.933 milhões em junho de 2001. Isto foi devido as maiores tarifas
médias, que foram reajustadas em abril de 2001 em 16,5% e em abril de 2002 em
10,5%, e em grande parte devido às receitas não recorrentes de recuperação das
perdas advindas do acordo geral do setor elétrico assinado com o governo federal.
As despesas operacionais aumentaram 7,1%, para R$1.835 milhões de R$1.713
milhões, devido principalmente ao aumento da despesa de compra de eletricidade.
Em função da menor geração nas usinas da CEMIG, a despesa de compra de
energia foi 29% maior que a de 2001. A despesa de compra de energia,
representando 30% do total das despesas operacionais.
Em 30 de junho de 2002, o saldo total da CRC era de R$1.627 milhões, incluindo a
atualização monetária. A Companhia está negociando com o governo estadual o
pagamento do montante em atraso anteriormente mencionado. A Companhia
acredita que o governo estadual pagará antes do fim do presente mandato, e
entrará num cronograma de pagamentos das futuras parcelas. A Companhia
acredita que não irá ter qualquer perda na realização desse ativo.
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