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Boa tarde! 

Sejam muito bem-vindos para essa tarde de trabalho na qual serão apresentadas 

as novas diretrizes da área de Suprimentos da Cemig e que terá como fechamento a premiação dos 

melhores fornecedores de material e serviço da Companhia. 

A Cemig está passando por uma grande transformação em seus processos e na sua forma de 

gestão, sempre com foco na busca de melhores soluções para superar as expectativas dos nossos 

clientes. Especificamente na área de Suprimentos, mudanças substanciais estão sendo implementadas. 

As principais diretrizes de Suprimentos serão apresentadas no evento de hoje e estão 

relacionadas a Seleção e Qualificação de Fornecedores e de Materiais, Planejamento das Contratações, 

Logística, Políticas de Pagamento, Segurança e Compliance. 

Primamos por relações com fornecedores pautadas em transparência, no repúdio ao viés 

político, nas melhores práticas de mercado, no respeito e na responsabilização. Nossos, fornecedores, 

são elementos fundamentais para a sustentabilidade da Cemig, da mesma forma que a Cemig tem papel 

importante na sustentabilidade da empresa de vocês, como cliente. O que a Cemig espera de vocês 

fornecedores é que tenham o papel de trazer contribuições para os negócios Cemig através de soluções 

inovadoras e sustentáveis, que vocês se sintam parte do negócio Cemig e que, naturalmente, assumam 

as responsabilidades que o contrato e que esse relacionamento com a Cemig exige.  

A Cemig está focando mais em seus negócios Core e, como consequência, está terceirizando 

mais. Desta forma, estão surgindo novas oportunidades para o mercado, tanto para fornecedores de 

material como para prestadores de serviço. Vejam isso como uma oportunidade.  

A Cemig se empenha em buscar soluções sustentáveis para toda a cadeia de suprimentos. Nós 

buscamos a melhoria do processo e de TODOS os envolvidos, pois, entendemos que juntos seremos 

mais fortes, mais preparados e alcançaremos resultados mais sólidos e de forma mais rápida.  

Vamos nos preparar, pois, a curto prazo, a nossa perspectiva é de robustos investimentos. 

Obrigado pela presença de todos e que tenhamos um excelente evento. 


