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Em atendimento à cláusula oitava do convênio que entre si celebram a CEMIG Distribuição S.A. – CEMIG D, a CEMIG Geração e Transmissão S.A. – 
CEMIG GT, doravante denominadas CEMIG, e a Associação Recreativa e Cultural dos Empregados da Cemig – Gremig, doravante denominada 
Gremig, para estabelecer a cooperação mútua para a realização de ações objetivando o desenvolvimento de ações sociais, culturais, de lazer e, 
dessa forma oferecer melhores condições para formação e crescimento pessoal dos empregados da Cemig, a Gremig apresenta a prestação de 
contas referente ao Plano de Trabalho do ano de 2018/2019, considerando o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. 
 
Obs.: Todos os valores referem-se ao período acumulado de janeiro a dezembro de 2019. 
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1 ASSOCIADOS 
 
1.1 Rotatividade de Associados 
 
É importante destacar que, conforme demonstrado em relatórios anterio-
res, a Gremig vem perdendo associados de forma sistemática. Por ser de 
suma importância para geração de Receitas da Gremig, consequentemen-
te para a manutenção das atividades da mesma, essa redução vem sendo 
estudada, de forma sistêmica, desde 2009. Assim, pôde-se fazer algumas 
constatações com os estudos realizados de 2009 a 2019. 

Para elucidar de forma mais resumida, em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 a Gremig perdeu 616, 728, 459, 339, 678, 
315, 61, 603, 599 e 578 associados respectivamente. A evasão realizada 
em 2019 foi de 118 associados, como mostra o Gráfico 1. Sendo assim, 
isso significa uma redução na evasão de associados de 79,6%, comparado 
com o último ano, e uma redução de 74,5% com a média dos últimos onze 
anos. 
 
 
 

 
Gráfico 1: Evasão de Associados realizadas em 2019 

 
Fonte: Setor de Atendimento 



CONVÊNIO CEMIG/GREMIG – 2018/2019 
Prestação de Contas – Anual 
 

Associação Recreativa e Cultural dos Empregados da Cemig – Gremig 
Janeiro de 2020 

Pá
gi
na

4
A evasão de associados continua ser a maior preocupação da Gremig, pois 
apesar da redução ser constante, as receitas geradas pela atividade ope-
racional da Gremig já estão abaixo de seus custos mínimos de operação. 
Sendo assim, a Associação depende de subsídios da Cemig para manuten-
ção de suas atividades. É importante frisar que a redução de custo é uma 
política evidente na Associação, mas já está visível a ausência de ações a 
serem tomadas nesse sentido. 
 
As justificativas encontradas para a evasão de associados são várias. A 
principal são os planos de demissões dos funcionários da Cemig, que au-
tomaticamente se desligam da Associação (Gremig) ao encerrar suas car-

reiras na empresa (Cemig). Esta é a mais justificável pela evasão dos asso-
ciados. 
 
Além desta, existem outras que também explicam tal redução, como au-
sência de recursos financeiros, tanto para elaboração de uma política de 
marketing de enfoque, ou seja, buscar dados diretamente com os associ-
ados para obter informações e desenvolver medidas para suprir as neces-
sidades dos mesmos, tanto para elaboração de projetos culturais e espor-
tivos quanto para a realização de convênios que fidelizem ainda mais os 
que usufruem dos benefícios oferecidos pela Associação e dos que já par-
ticipam das atividades da Gremig. 
 

Gráfico 2: Evasão de Associados realizada - Decênio de 2009 a 2019 

 
Fonte: Setor de Atendimento 



CONVÊNIO CEMIG/GREMIG – 2018/2019 
Prestação de Contas – Anual 
 

Associação Recreativa e Cultural dos Empregados da Cemig – Gremig 
Janeiro de 2020 

Pá
gi
na

5
De acordo com o Gráfico 2, a Gremig teve uma redução acumulada no seu 
quadro de associados de 61,9% no último decênio (2009 a 2019). 
 
Essas perdas ao longo do tempo reduzem significativamente a receita da 
Associação. Fazendo um comparativo considerando o valor médio da 
mensalidade em 2019, de R$95,69/associado, a perda anual realizada é 
de aproximadamente R$ 5.849,1 mil, ou seja, a partir de 2019, todos os 
anos a Gremig não mais contará com essa receita que perfaz um percen-
tual de aproximadamente 113,7% das despesas operacionais de 2019. 
Assim, é necessário que a Gremig consiga, neste mesmo percentual, anga-
riar recursos financeiros ou reduzir seus custos e investimentos. 
 
O Convênio de Cooperação Cemig/Gremig, em 2019, arrecadou cerca de 
11,7%, em relação as despesas operacionais de 2019, para cobrir essa 
defasagem. Isso evidencia que o Convênio de Cooperação Cemig/Gremig 
está sendo fundamental para a manutenção das atividades da Gremig. 
Apesar disso, a perda acumulada desde janeiro de 2009 a dezembro de 
2019, foi de aproximadamente R$28,2mi com a redução realizada de 
5.094 associados. 

Em 2009, com média da mensalidade de R$34,77/associado, a perda total 
anual foi de R$159mil. Em 2010, com média da mensalidade de 
R$42,42/associado, a perda foi de R$194mil. Em 2011, com média da 
mensalidade de R$43,83/associado, a perda total anual foi de R$114,9mil 
aproximados. Em 2012, com média mensal de R$48,00/associado, a perda 
foi de R$95,8mil. Em 2013, considerando o valor médio da mensalidade 
em R$56,32/associado, a perda realizada foi de aproximadamente 
R$227,1mil. Em 2014, com média mensal de R$59,49/associado, a perda 
foi de R$90,8mil. Em 2015, com média mensal de R$66,55/associado, a 
perda foi de R$4,9mil. Considerando o valor médio das mensalidades de 
dezembro de 2016 de R$85,80/associado, a perda realizada no período 
citado foi de R$277mil. Já em 2017, com média de R$94,98/associado, a 
perda realizada foi de R$392mil. Em 2018, com média de 
R$92,69/associado, a perda realizada foi de R$431,1mil. Já em 2019, com 
média de R$95,69/associado, a perda realizada foi de R$18,4mil. 
 
Dessa forma, percebe-se que a tendência de perda anual está em uma 
média de aproximadamente R$182,3mil e configurando uma situação 
preocupante, pois a capacidade de gerar receitas foi muito reduzida ao 
longo desses dez anos de análise. 
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2 SEDE CAMPESTRE 
 
2.1 Frequência à Sede Campestre 
 
A frequência da Sede Campestre é controlada sistemicamente, pois esse 
controle nos propicia informações para desenvolvermos ações visando 

sanar problemas e reduzir os custos da Sede Campestre sem que prejudi-
que a qualidade dos serviços prestados aos associados da Gremig. 
 

Tabela 1: Frequência à Sede Campestre - Realizado de Jan a Dez de 2019 

 
Fonte: Sede Campestre 

 
É importante frisar que, conforme Tabela 1, houve um crescimento na 
distribuição dos convites cortesias, de acordo com o realizado de janeiro a 
dezembro de 2019, para 6.508. No mesmo período de 2018, realizou-se 
5.008. Dessa forma, houve um crescimento em aproximadamente 30%. 
 
Esse crescimento é preocupante, pois impacta na venda de convites bem 
como na captação de sócios usuários. Em 2019 houve uma redução de 

6,6% na venda de convites. Todavia, esse aumento na distribuição de 
convites de cortesia está atrelado na divulgação do clube, para venda de 
passaportes sócio usuário, bem como na promoção do espaço para reali-
zação de parcerias comerciais. Assim, será necessário criar uma rubrica de 
controle separada para avaliar se as cortesias são referentes às campa-
nhas publicitárias ou meramente cortesia. 
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Além disso, sempre distribuímos convites de cortesias para os emprega-
dos da Cemig, mesmo não sendo sócios, participarem dos eventos espor-
tivos (campeonatos de futebol, torneio infantil de futsal, entre outros) e 
de entretenimento (Forró da Gremig, festa da família, festa natalina, car-

naval, festa das crianças, entre outros) com a intenção de mostrar os be-
nefícios que os empregados da Cemig podem ter se associarem à Gremig. 
Essa medida visa a captação de novos sócios para o quadro de associados 
da Gremig. 

 
Gráfico 3: Frequência à Sede Campestre – Realizado de Jan a Dez de 2019 

 
Fonte: Sede Campestre 

 
Como mostrado na Tabela 1 e no Gráfico 3, no realizado do período de 
janeiro a dezembro de 2019, a Sede Campestre recebeu 36.610 frequen-
tadores em 164 dias de funcionamento, com uma média diária de 223. No 
mesmo período de 2018, recebeu 35.046 frequentadores em 166 dias de 
funcionamento, com uma média diária de 211 associados. 
 
 
 

Dessa forma, houve um crescimento de 4,5% em relação ao ano de 2018 
e de 5,7% em relação à média diária, de acordo com os dados auferidos. 
 
É importante frisar que o percentual de evasão dos associados realizado 
em 2019 foi de 3,6%. Sendo assim, pode-se dizer que apesar da evasão 
considerável no referido ano, conseguimos manter, através dos eventos 
realizados e da infraestrutura disponibilizada, a frequência dos associa-
dos. 
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De acordo com o Gráfico 4, percebe-se que a frequência nos últimos dez 
anos, comparando os valores de cada período, obteve uma média de 
38,2mil frequentadores. Conforme mostrado no Gráfico 4, percebe-se 
que, a Gremig vem perdendo, em média, 0,8mil frequentadores por ano, 

com base nos períodos analisados. Isso é correlacionado à evasão dos 
associados, que conforme estudado, tem uma média de redução em 463 
associados por ano. 

 
Gráfico 4: Dados Comparativos de 2010 a 2019 – Frequência à Sede Campestre – 2019 – Valores em mil 

 
Fonte: Sede Campestre
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3 DESPESAS DE PESSOAL 
 
As despesas com Pessoal corresponderam a 46,1% das despesas operaci-
onais da Associação no acumulado de janeiro a dezembro de 2019. Com 
um valor de R$2.370,4mil, contra R$2.392,1mil no mesmo período de 
2018, é perceptível que houve uma redução de 0,9% a preços correntes. 
Como esta é uma rubrica que corresponde a quase metade das despesas 
operacionais da Gremig, é importante fazer estudos sistêmicos para ten-
tar otimizar seu potencial de utilização, reduzindo os custos. Dessa forma, 
o Gráfico 5 nos mostra o comparativo dos últimos nove anos dessa rubri-
ca: 
 
Gráfico 5: Dados Comparativos de 2010 a 2019 – Despesas de Pessoal – 

Valores em mil R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Setor de Contabilidade 

 
Com esses dados, mais uma vez, a Gremig demonstra o esforço da política 
de redução de custos da Associação para a manutenção das atividades da 
mesma. De 2010 para 2019, houve um crescimento de aproximadamente 
12,9% a preços correntes. 

Se considerarmos a inflação acumulada do período de 76,3% (IPCA), per-
cebe-se que houve uma redução significativa a preços constantes. Dessa 
forma, a redução é de 36% com base em janeiro de 2010. 
 
Sendo assim, é perceptível que apesar da inflação constante, a Gremig 
conseguiu estabilizar as despesas de Pessoal através da redução do qua-
dro de empregados. Em dezembro de 2019, a Gremig estava com 42 (qua-
renta e dois) empregados, contra 71 (setenta e um) no mesmo período de 
2010, conforme Gráfico 6. Isso significa uma redução de aproximados 
40,8% no quadro de pessoal. 
 

Gráfico 6: Dados Comparativos de 2010 a 2019 – Quadro de Pessoal 

 
Fonte: Setor de Pessoal 
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4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 
As despesas com Serviços de Terceiros correspondem a 26,3% das despe-
sas operacionais da Associação no acumulado de janeiro a dezembro de 
2019. Com um valor de R$1.352,2mil, contra R$1.477mil no mesmo perí-
odo de 2018, é perceptível que houve uma redução de 8,4% a preços cor-
rentes. Como esta é uma rubrica que corresponde a quase um terço das 
despesas operacionais da Gremig, é importante fazer estudos sistêmicos 
para tentar maximizar seu potencial de utilização, reduzindo os custos. 
Dessa forma, o Gráfico 7 nos mostra o comparativo dos últimos nove anos 
dessa rubrica: 
 
Gráfico 7: Dados Comparativos de 2010 a 2019 – Serviços de Terceiros – 

Valores em mil R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Setor de Contabilidade 

 
Com esses dados, mais uma vez, a Gremig demonstra o esforço da política 
de redução de custos da Associação para a manutenção das atividades da 

mesma. De 2010 para 2019, houve uma redução de aproximadamente 
18,6% a preços correntes. 
 
Se considerarmos a inflação acumulada do período de 76,3% (IPCA), per-
cebe-se que houve uma redução significativa a preços constantes. Dessa 
forma, a redução é de 53,8% com base em janeiro de 2010. 
 
Sendo assim, é perceptível que apesar da inflação constante, a Gremig 
conseguiu estabilizar as despesas de Serviços de Terceiros através da re-
dução do quadro de terceirizados, bem como com a renegociação dos 
valores dos contratos de prestação de serviços. Em dezembro de 2019, a 
Gremig estava com 5 (cinco) terceirizados, contra 43 (quarenta e três) no 
mesmo período de 2010, conforme Gráfico 8. Isso significa uma redução 
de aproximados 88,4% no quadro de terceirizados.  
 

Gráfico 8: Dados Comparativos de 2010 a 2019 – Quadro de Terceiros 

Fonte: Setor Administrativo/Serviços 
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5 MATERIAIS 
 
As despesas com materiais correspondem a 8,1% das despesas operacio-
nais da Associação no acumulado do ano de 2019. Com um valor de 
R$418,8mil contra uma média de R$509,2mil, de 2010 a 2019, mostra-se 
uma redução nos custos de aproximadamente 17,8% a preços correntes. 
 

Se considerarmos a inflação do período, conforme citado anteriormente, 
de 76,3% (IPCA), essa redução aumenta para 53,3% a preços constantes. É 
importante frisar que a partir de 2012, o restaurante da Sede Campestre 
foi terceirizado, diminuindo significativamente a compra de materiais de 
consumo. 
 
Sendo assim, o Gráfico 9 nos mostra a evolução na redução dos custos 
nessa rubrica: 

 
Gráfico 9: Dados Comparativos 2010 a 2019 – Custos de Materiais – Valores em mil R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Setor de Contabilidade 

 
Percebe-se que houve uma redução de 45,1% no período acumulado de 
janeiro a dezembro de 2019, com base em janeiro de 2010, a preços cor-
rentes. Isso mostra uma importante redução de custo nesta rubrica.  

Essa redução drástica, de mais da metade dos custos, se deu em função, 
conforme explicado anteriormente, da terceirização do restaurante da 
Sede Campestre. Assim, mais uma vez evidenciando o compromisso da 
Gremig com o controle de seus gastos. 
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6 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
6.1 Balanço Patrimonial 
 
Conforme mostrado na Tabela 2, no acumulado de janeiro a dezembro de 
2019, a Gremig possui um patrimônio de R$22,566mil contra R$23,154mil 
no mesmo período de 2018. 
 
Isso demonstra uma alteração no patrimônio da Associação. Houve uma 
queda de aproximados R$588mil no patrimônio total da Associação, ou 
seja, 2,5%. 
 
Dessa forma, percebe-se que é necessário que a Gremig busque alternati-
vas no sentido de ampliar os investimentos de forma a agregar valor para 
a Associação. 
 
É importante destacar algumas rubricas, como a conta “Ativo Circulante”, 
que teve uma queda de 59,2% em relação ao ano de 2019. Outro ponto 
importante a destacar foi a baixa da GREMTUR, que reduziu o Ativo Reali-
zável a Longo Prazo de R$20,6mil para R$0,00 (zero reais). As operações 
da GREMTUR foram totalmente terceirizadas com uma parceira de longa 
data, a Visão Turismo e Viagens. 
 

Outra rubrica importante é a de “Passivo Circulante”, que teve um au-
mento de 3,9% no ano de 2019 comparado com o mesmo período de 
2018. Nesse sentido, percebe-se uma dificuldade da Gremig em honrar 
suas dívidas de curto prazo. Além disso, percebe-se um crescimento nas 
dívidas de longo prazo em 9,5%. 
 
Nesse sentido, percebe-se que a Associação tem tido dificuldades para 
manutenção operacional, justificada pela evasão dos associados e pelos 
altos custos de operação. 
 
Assim, é imprescindível o auxílio do Convênio de Cooperação Ce-
mig/Gremig, pois através deste, a Gremig aufere receitas suficientes para 
continuar prestando serviços de qualidade para seus sócios, beneficiando 
diretamente a Cemig, pois os sócios da Gremig que atuam na Cemig, têm 
uma qualidade de vida melhor e, consequente, são mais produtivos e 
menos custosos para a Companhia Energética de Minas Gerais. 
 
Salientamos que a Gremig a cada ano aprimora seus controles para mos-
trar informações contábeis mais confiáveis e de qualidade, revelando a 
situação econômica da Associação de forma mais precisa e transparente. 
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Tabela 2: Balanço Patrimonial 

 
Fonte: Setor de Contabilidade 
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6.2 Demonstração do Superávit / Déficit do Exercício 
 
Comparando os dez últimos anos, como mostrado no Gráfico 10, no acu-
mulado do ano de 2010, a Gremig obteve um superávit de R$1.017,1mil. 
Em 2011 houve um déficit de R$625,8mil. Já no acumulado de janeiro a 
dezembro de 2012, a Gremig aferiu um superávit de R$74,9mil. No mes-
mo período de 2013, a Gremig alcançou um déficit de R$38,5mil. Em 
2014, houve um déficit de R$112,7mil. Em 2015, houve um déficit de 
R$356,7mil. Em 2016, houve um déficit de R$364,2mil. Em contrapartida, 
no mesmo período de 2017, a Associação teve um superávit de R$44,3mil. 
Em 2018 voltou a ter déficit, no valor de R$69,2mil. Já em 2019, como 
mostrado na Tabela 3 – Demonstração do Superávit /Déficit do Exercício, 
teve o pior déficit dos últimos 10 anos de análise, no valor de R$633,7mil. 
 
 
Gráfico 10: Dados Comparativos 2010 a 2019 – Superávit/Déficit – Valo-

res em mil R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Contabilidade 

 
Sendo assim, é importante salientar que, apesar do déficit em 2019, a 
Gremig tem se esforçado para ter resultados positivos, conforme ocorre-

ram em 2010, 2012 e 2017, mesmo com a queda constante das receitas 
operacionais. O Gráfico 11 mostra a EBITDA (LAJIDA) – Lucro antes dos 
juros, impostos, depreciações e amortizações - comparativa dos últimos 
dez anos da Gremig: 
 
Gráfico 11: Dados Comparativos 2010 a 2019 – EBITDA – Valores em mil 
R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Contabilidade 

 
Percebe-se um declínio significante de 2010 para 2011, comparando o 
acumulado de cada ano. Já de 2011 para 2012 houve um crescimento 
expressivo. Se analisarmos à média dos últimos dez períodos, esse valor 
seria de R$174,7mil. Sendo assim, de janeiro a dezembro de 2019, houve 
uma retração de 260,2% a preços correntes, em relação à média do decê-
nio estudado. 
 
É perceptível que o EBITDA da Associação está perdendo força nos últi-
mos anos apesar da melhorada nos anos de 2017 e 2018. Isso é reflexo da 
dificuldade que a diretoria executiva Gremig enfrenta para manter as 
contas equilibradas. 
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Tabela 3: Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício 

 
Fonte: Setor de Contabilidade 
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Na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício comparativa, percebe-
se que no ano de 2019, a Associação teve um déficit de R$633,7mil. No 
mesmo período de 2018, houve um déficit de aproximadamente 
R$69,2mil. Isso evidencia um grande crescimento em aproximados 
815,5% a preços correntes em seu déficit. Isso demonstra uma preocupa-
ção com a situação econômica da Associação. Essas informações mostram 
que, apesar do problema financeiro da Gremig motivado pela evasão dos 
associados, a política de corte de custos tem sido necessária para man-
termos o equilíbrio econômico-financeiro da Gremig, apesar do déficit do 
ano. 
 
Os Gráficos 12 e 13 mostram as Receitas e Despesas Operacionais da As-
sociação nos últimos dez anos, considerando o acumulado de cada ano. 
Assim, é possível fazer algumas constatações no médio/longo prazo: 
 
Gráfico 12: Dados Comparativos de 2010 a 2019 – Receitas Operacionais 

– Valores em mil R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Contabilidade 

 
O Gráfico 12 traz uma redução de 25,4% nas receitas operacionais da 
Gremig no acumulado do ano de 2019 com base no mesmo período de 

2010 a preços correntes. Isso mostra que devido à evasão dos associados, 
a Associação tem perdido receitas de forma constante, todavia, a Gremig 
vem se esforçando para manter seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 
É importante ressaltar que, a média do período analisado é de 
R$5.621,7mil, ou seja, comparada com o acumulado de janeiro a dezem-
bro de 2019, a Gremig teve uma redução de 13,2% a preços correntes.  
 
Dessa forma, a longo prazo, percebe-se que, comparando cada ano, a 
Gremig conseguiu manter um nível aceitável de faturamento bruto com 
suas políticas estratégicas. 
 
Gráfico 13: Dados Comparativos 2010 a 2019 – Despesas Operacionais – 

Valores em mil R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Contabilidade 

 
De outra forma, o Gráfico 13 traz uma leve redução de 1,7% nas despesas 
operacionais da Gremig no ano de 2019 com base no mesmo período de 
2010 a preços correntes. Sendo assim, percebe-se que esta redução a 
preços correntes impacta positivamente na saúde financeira da Associa-
ção, uma vez que, conforme elucidado anteriormente, a inflação do perí-
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odo foi de 76,3%. Isso significa que a preços constantes a redução foi de 
aproximados 44,2%. 
 
Em relação à média dos últimos dez períodos analisados, R$5.429,6mil, as 
despesas do acumulado de janeiro a dezembro de 2019 reduziram em 
5,3% a preços correntes. 

Hoje a Associação dispõe de ferramentas para otimizar seus controles a 
fim de tomar decisões mais acertadas. Os próprios números a partir de 
2010 evidenciam isso.  
 
É importante elucidar que a Gremig vem buscando desenvolver seus mé-
todos de controle e execução para o desenvolvimento geral da Associa-
ção. 
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6.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 
 

Tabela 4: Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 31/12/2019 

 
Fonte: Contabilidade 

 
Conforme mostrado na Tabela 4, a Associação Recreativa dos Empregados da Cemig – Gremig, teve uma mudança significativa neste ano de 2019 em rela-
ção ao mesmo período do ano anterior em seu patrimônio total. Antes era de R$23,154mil e hoje passou para R$22,566mil, ou seja, houve variação negati-
va de 2,5%. A variação do patrimônio social da Gremig de 2019 em relação ao mesmo período de 2018 foi de cerca de R$ 588mil negativos. Essa variação se 
deu praticamente pelo prejuízo acumulado no período. 
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6.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa 
 
De acordo com o fluxo de caixa da Associação (Tabela 5), a Gremig teve 
um Resultado Ajustado de R$277,6mil negativos em 2019. Considerando 
os aumentos e reduções operacionais, em 2019 houve um Caixa Líquido 
Gerado nas Atividades Operacionais de R$146,4mil. 
 
Em relação às atividades de investimento, a Associação teve um Caixa 
Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos de R$201,1mil. 
 
Já em relação às atividades de financiamento, a Gremig teve um Caixa 
Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento de R$0,6mil. 
 
Nesse contexto, a Associação teve uma Redução Líquida nas Disponibili-
dades em relação a 2018, no valor de aproximadamente R$55,2mil. 
 
Sendo assim, percebe-se que a maior parte do Caixa Gerado nas Ativida-
des Operacionais foi consumido nas Atividades de Investimento. 
 
Isso significa que apesar da dificuldade financeira, a Gremig conseguiu 
investir em melhoria para os associados. 
 
Sendo assim, conclui-se que a Gremig passa por uma situação complicada 
financeiramente, pois as atividades operacionais e de investimento da 
Associação, não estão sendo suficientes gerar recursos financeiros para o 
cumprimento das obrigações de curto prazo, sendo necessário recorrer à 
Capital de Terceiros, que possuem altas taxas de juros, aumentando ainda 
mais as despesas financeiras da Gremig. 
 
Dessa forma, essa política de captação de recursos de terceiros é precisa, 
pois as receitas da Gremig diminuíram significativamente nos últimos 
anos devido à evasão dos associados, conforme informado anteriormen-
te. 

A Gremig é muito dependente do aporte financeiro subsidiado pela par-
ceira Cemig através do Convênio de Cooperação Cemig/Gremig que hoje 
representa um percentual de 12,3% das entradas da Gremig, conforme 
Demonstração de Superávit/Déficit do ano de 2019. 
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Tabela 5: Fluxo de Caixa – 2019 – Valores em R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Setor de Contabilidade 
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6.5 Análise Financeira 
 

Tabela 6: Indicadores de Análise Financeira – Valores em números índices – Base Econômica – de 2010 a 2019 

 
Fonte: Contabilidade 

 
Em relação à estrutura de capital, destaca-se o índice de endividamento 
geral. Ele mostra que, apesar de ter aumentado em relação ao acumulado 
do ano de 2018, o Ativo Total da Associação foi financiado com pouco 
capital de terceiros, ou seja, apenas 7,38% no período analisado de 2019. 
 
Percebe-se que no período acumulado de janeiro a dezembro de 2010, 
para cada R$100,00(cem reais) de financiamento do ativo da Gremig, 
R$1,72(um real e setenta e dois centavos) eram capitais de terceiros. Ago-

ra no mesmo período de 2019, esse índice subiu para 7,38, ou seja, um 
crescimento de 329,1%. Se comparado com o último ano, houve um cres-
cimento de 8,1%. 
 
O Gráfico 14 mostra a comparação deste índice supracitado: 
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Gráfico 14: Índice de Análise Financeira – Endividamento Geral – 2010 a 

2019 
 

 
Fonte: Contabilidade 

 
Em relação à liquidez da Associação, destaca-se o índice de Liquidez Geral 
(Gráfico 15). Este mostra que a Associação vem perdendo liquidez ao lon-
go destes últimos dez anos de controle. Isso devido à evasão dos associa-
dos que afeta significativamente as receitas operacionais da Gremig. 
 
Conforme mostrado no Gráfico 15, para cada R$1,00(um real) da dívida 
total, a Associação dispõe de R$0,18 (dezoito centavos) no ativo circulan-
te e realizável a longo prazo. Dessa forma, a Associação não possui saldo 
disponível no longo e curto prazo para saldar suas dívidas totais. 
 
É importante salientar que, no acumulado do ano de 2019, comparando 
com o mesmo período de 2010, a Associação retraiu 94,9% de liquidez. Já 
comparando com o ano de 2018, a Gremig cresceu 69%. 
 

Isso demonstra a importância dos recursos provenientes da Cemig para a 
sobrevivência da Associação. 
 

Gráfico 15: Índice de Análise Financeira – Liquidez Geral – 2010 a 2019 
 

 
Fonte: Contabilidade 

 
Também em relação à análise de solvência, destaca-se o índice de liquidez 
imediata. Conforme mostrado na Tabela 6 e no Gráfico 16, no ano de 
2019, este índice é de 0,28, ou seja, para cada R$1,00(um real) de passivo 
circulante a Associação dispõe de R$0,28 (vinte e oito centavos) de recur-
sos com alta liquidez. 
 
Nessa mesma linha, no mesmo período de 2010 esse índice era de 1,62, 
ou seja, a Associação desacelerou cerca de 82,7%. Comparando com o 
ano de 2018, houve uma evolução de 180%. Sendo assim, percebe-se que 
não há saldo disponível de curtíssimo prazo para quitar suas dívidas circu-
lantes. 
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Gráfico 16: Índice de Análise Financeira – Liquidez Imediata – 2010 a 

2019 

 
Fonte: Contabilidade 

 
Em relação à análise de rentabilidade, destaca-se o índice de margem 
líquida. 
 
Conforme mostrado na Tabela 6 e no Gráfico 17, no ano de 2019 esse 
índice representa um valor de -13,03, ou seja, para cada R$100,00(cem 
reais) faturado pela Associação, a Gremig conta com um déficit de 
R$13,03 (treze reais e três centavos). 
 
Se comparado com o mesmo período de 2010, quando este era de 15,55, 
percebe-se uma retração de 183,8% ao longo dos últimos dez anos. Se 

comparado com a média dos anos analisados de 2,35 negativos, houve 
um crescimento de 454,5% no déficit, ou seja, uma grande piora. Além 
disso, conforme mostrado na Tabela 6 e no Gráfico 17, no mesmo período 
analisado de 2011, ele representava um valor de 11,88 negativos, ou seja, 
neste período a Gremig obteve um déficit de R$11,88 (onze reais e oiten-
ta e oito centavos) para cada R$100,00(cem reais) da venda total. Isso 
demonstra que a Gremig, em 2019, superou seu pior resultados dos últi-
mos dez anos. 

 
Gráfico 17: Índice de Análise Financeira – Margem Líquida – 2010 a 2019 

 

 
Fonte: Contabilidade 
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6.6 Notas Explicativas 
 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS EMPREGADOS DA CEMIG – 
GREMIG 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
NOTA 1 - OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Associação Recreativa e Cultural dos Empregados da CEMIG – GREMIG, 
fundada em 30 de maio de 1956, com denominação de Grêmio Recreativo 
e Cultural dos Empregados da CEMIG – GREMIG, registrada no Cartório do 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas Jero Oliva sob o nº 55.621, com sede 
administrativa na Av. Amazonas, nº 1.899, bairro Santo Agostinho, em 
Belo Horizonte – MG, CEP 30.180-002 e sede campestre na Via Municipal 
Vereador Joaquim Costa, nº 2.105, bairro Barro Preto, em Contagem – 
MG, CEP 32.150-240, com representações em várias localidades do interi-
or do Estado de Minas Gerais, é uma associação sem fins lucrativos, com 
personalidades jurídica e patrimonial distintas de seus Associados, os 
quais não responderão pelas obrigações por ela contraídas e tem como 
objetivo promover a integração e o lazer de seus associados, nos termos 
de seu Estatuto Social, dos Regulamentos e Instruções específicas (Art.1º 
Estatuto). 
 
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações financeiras da Gremig foram elaboradas em 
observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características 
qualitativas da informação contábil, NBC TG Estrutura Conceitual, NBC TG 
26 que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, 
Pronunciamentos, Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins 
Lucrativos e, especialmente, a ITG 2002 que estabelece critérios e 
procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e 
variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis e 
as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das 
entidades sem finalidade de lucros. 
 
NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - NBC ITG 2000 
 
A GREMIG mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e 
fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. 
Os registros contábeis contêm o número de identificação dos 
lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou 
interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem 
fatos e a prática de atos administrativos. 
As demonstrações contábeis, elaboradas por disposições legais e 
estatutárias, serão transcritas no “Diário” da GREMIG, transmitidas e 
registradas em conjunto com a Escrituração Contábil Digital ou ECD parte 
integrante do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) que surgiu 
para substituir a escrituração que antes era realizada em papel e 
posteriormente registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas.  
A documentação contábil da GREMIG é composta por todos os 
documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou 
compõem a escrituração contábil. 
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas 
ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou 
aceitas pelos “usos e costumes”.  
 
NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
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Os principais procedimentos contábeis adotados na elaboração e apre-
sentação das Demonstrações foram os seguintes: 
 
A) Receitas e Despesas 
1 ) As receitas previsíveis são as provenientes das contribuições dos asso-
ciados e são reconhecidas pelo regime de competência. Já as receitas com 
patrocínios, subvenções e demais receitas, são reconhecidas no momento 
do efetivo recebimento, tendo em vista a eventualidade e imprevisibilida-
de dos créditos. 
2 ) As despesas foram registradas em conformidade com o princípio da 
competência dos exercícios. 
 
B) Mensalidades a Receber: estão apresentadas no Balanço Patrimonial 
por R$261.971,80 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e 
um reais e oitenta centavos), mas de acordo com os relatórios de controle 
de recebimentos dos associados emitidos pelo setor de atendimento, é 
crescente a evolução de saldos devedores. Pelo motivo exposto houve a 
necessidade da constituição de uma Provisão Para Créditos de Liquidação 
Duvidosa, no valor de R$206.544,68 (duzentos e seis mil, quinhentos e 
quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) que representa o 
montante de mensalidades em aberto, de associados com atrasos superi-
ores à 10 mensalidades, para melhor representar o saldo de crédito de 
associados a receber em 31/12/2019. 
Para melhor demonstração, optou-se por segregar as mensalidades a 
receber de associados, das mensalidades a receber dos sócios usuários, as 
quais são denominadas de Taxa de Contribuição – Sócio Usuário, com 
valor a receber em 31/12/2019 de R$199.045,78 (cento e noventa e nove 
mil e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), com provisão para 
devedores duvidosos no valor de R$150.099,55 (cento e cinquenta mil e 
noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). 
 

C) Despesas Antecipadas: referem-se a prêmios de seguros de veículos, 
imóveis, assinaturas de boletins contábeis e licença pelo uso de antivírus, 
que são apropriados ao resultado mensalmente. 
 
D) O imobilizado da Associação é avaliado pelo custo de aquisição, houve 
uma reavaliação dos imóveis e a depreciação é realizada pelo método 
linear, de acordo com a expectativa de vida útil do bem. Não há indícios 
de imparidade. 
 
E) Realizável á Longo Prazo: - Empréstimos a Controlada - A controlada 
GREMTUR (Gremig Turismo e Viagens Ltda.) estava inativa e não havia 
mais viabilidade econômica em sua continuidade, motivo pelo qual foi 
liquidada e baixada no ano de 2019 e o saldo de empréstimos no valor de 
R$24.147,49 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta 
e nove centavos) foi baixado como perda não operacional. 
 
F) Parcelamento tributário – Impostos Federais, Estaduais e Municipais – 
estão representadas no Balanço Patrimonial nos grupos passivo circulante 
e não circulante pelo montante total de R$ 560.738,18 (quinhentos e ses-
senta mil, setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos). 
- R$ 4.780,45 (quatro mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e cinco 
centavos) – refere-se à tributos municipais.  
- R$ 553.497,23 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e no-
venta e sete reais e vinte e três centavos) – refere-se à Contribuição Pre-
videnciária Sobre a Folha de Pagamento. 
- R$ 2.460,50 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centa-
vos) – refere-se à taxa Estadual. 
 
G) As mudanças ocorridas no Patrimônio da Associação estão apresenta-
das na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 
31/12/2019, dentre as quais, destaca-se um Ajuste de Exercícios Anterio-
res, positivo, no valor total de R$166.335,39 (cento e sessenta e seis mil, 
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trezentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos). Este valor tem a 
seguinte composição: 
- R$ 205.902,64 (duzentos e cinco mil, novecentos e dois reais e sessenta 
e quatro centavos), positivo, referente à valores contabilizados em anos 
anteriores como despesas de Repasse de Verba Para o Interior, que foi 
estornado mediante termo de perdão de dívidas, firmado com os repre-
sentantes do interior. Este valor estava registrado a crédito na conta de 
Outras Contas as Pagar, no Passivo Circulante; 
- R$ 54.345,22 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais 
e vinte e dois centavos), negativo, referente às parcelas de responsabili-
dade da Gremig, do plano de saúde corporativo mantido junto à Unimed, 
que deixou de ser apropriada como despesa no ano de 2018. 
- R$14.777,97 (quatorze mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e 
sete centavos), positivo, referente à diversos pequenos ajustes, correções 
e lançamento de documentos referentes ao ano anterior. 
 
NOTA 5 - EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequen-
temente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito 
relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da GREMIG ou que 
possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
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7 PLANO DE AÇÃO – 2018/2019 
 

Tabela 7: Plano de Ação 2018-2019 – Valores em R$ - Base Econômica 

Fonte: Planejamento 
O plano de ação referente ao biênio de 2018-2019 proposto pela Gremig, 
está transcrito acima (Tabela 7). Todavia, após apresentação deste plano, 
foi negociado a construção, conjunta com a Cemig, de um novo Plano de 
Recuperação Financeira para a Gremig, conforme consta na Proposta de 

Deliberação da Diretoria Executiva da Cemig e no Termo de Convênio 
celebrado, de acordo o transcrito abaixo: 
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“A situação financeira da Gremig tem se revelado frágil e de-
pendente há anos de recursos da Cemig para equilíbrio econô-
mico. Esse quadro não pode ser sustentável e a primeira indica-
ção é o desenvolvimento e implantação de um Plano de Recu-
peração Financeira. Esse Plano será desenvolvido em trabalho 
conjunto da Gremig, DRH e DFN (representada pela PP/AP).” 
(Termo de Convênio Cemig/Gremig;2018). 

 
Nesse sentido, iremos apresentar as justificativas da utilização dos recur-
sos considerando os dois trabalhos realizados, tanto o Plano de Trabalho, 
que visava alocar os recursos em investimentos de melhoria, quanto o 
Plano de Recuperação Financeira construído em conjunto com a PP/AP da 
Cemig, que visava alocar os recursos em ações que atraíssem novas recei-
tas para a Associação, bem como redução de custos e despesas correntes. 
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Tabela 8: Plano de Trabalho 2018-2019 – Valores em R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Planejamento 
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Devido a construção em conjunto com a PP da Cemig de um plano de 
recuperação financeira (vide Tabela 9 abaixo), priorizamos a aplicação do 
recurso deste convênio de cooperação com as ações que seriam destina-
das a reduzir custos e atrair receitas, bem como em despesas operacio-
nais necessárias para que conseguíssemos manter nossas operações, 
principalmente no que se refere ao lazer e bem estar do associado da 
Gremig, fator preponderante para mitigar a sua evasão. Além disso, o 
recurso foi empregado em pagamento de dívidas tributárias e financeiras, 
para evitar a geração de mais encargos financeiros para a Associação. 
 
Conforme mostrado na Tabela 8 acima, mais precisamente no item 21, 
apesar dos esforços despendidos no plano de recuperação financeira, a 
situação financeira da Gremig está fragilizada, uma vez que a evasão de 
associados é constante. Nesse sentido, devido ao corte de aproximados 
R$600mil (seiscentos mil reais) no convênio de cooperação Ce-
mig/Gremig, a Associação ficou com dificuldades para sanar despesas 
operacionais fixas. Assim, ficou com uma dívida de aproximados R$450mil 
(quatrocentos e cinquenta mil reais) pendente para ser quitada em 2020. 
 
É importante mostrar que, com as medidas já realizadas pela Gremig con-
forme Tabela 9, plano de recuperação financeira desenvolvido em conjun-
to com a PP da Cemig, estima-se que essas medidas surtirão um efeito 
positivo em 5 (cinco) anos, refletindo em um acumulado entre redução de 
despesas e aumento de receitas no montante de aproximados R$1,9 (um 
milhão e novecentos mil reais). 
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Tabela 9: Plano de Recuperação Financeira 2018-2019 – Valores em R$ - Base Econômica 
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Fonte: Planejamento 
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Como pode-se perceber, a Gremig tem se empenhado em cumprir todos 
os compromissos firmados, conforme plano de recuperação financeira 
demonstrado na Tabela 9 acima. Percebe-se que dentre os 26 (vinte e 
seis) itens acordados com a PP/AP da Cemig, já cumprimos 18 (dezoito), 2 
(dois) estão em execução e estão pendentes apenas 6 (seis). Dentre esses 
seis pendentes, 1 (um) ainda está dentro do prazo estipulado, outros 2 
(dois) declinamos porque é inviável no momento, segundo análises poste-
riores, e os demais são dependentes da conclusão dos itens que estão em 
execução. 
 
Nesse sentido, o Gráfico 18 mostra o percentual de evolução das ações 
acordadas no plano de recuperação financeira da Gremig. 
 

Gráfico 18: Evolução Plano de Recuperação Financeira – 2018/2019 

 
Fonte: Planejamento 

 
Itens realizados: 1) Terceirização da Contabilidade; 2) demissão de em-
pregado que prestava serviços gerais na Sede Campestre 3) parceria com 

um grupo de associados que pertenciam à ASBEMGE; 4) redução do re-
passe ao Interior de 60% para 40% no período de setembro a dezembro 
de 2018 e repasse da diferença em janeiro de 2019; 5) cancelamento do 
repasse para Lavras de forma provisória; 6) Redução do quadro de pesso-
al. Neste item, apenas 2 (dois) empregados não foram demitidos, porque 
é inviável, segundo análises posteriores à emissão do plano; 7) aquisição 
de equipamentos de informática com desconto e cancelamento de ou-
tsourcing; 8) Cancelamento do contrato social da Gremtur; 9) desligamen-
to de 1 (um) empregado em Itutinga e contratação em período reduzido; 
10) desligamento de 2 (dois) terceiros em Juiz de Fora; 11) Construção de 
3 (três) quiosques; 12) desligamento de auxiliar de serviços em Varginha; 
13) Mudança de contrato de terceiro em Carmo do Cajuru; 14) substitui-
ção de enfermeira do Clube por prestação de serviços (terça; sábado; 
domingo e feriado); 20) recuperação por medida judicial de impostos 
recolhidos indevidamente, segundo entendimento jurídico; 21) Locação 
dos novos quiosques; 24) desligamento de supervisora de setor; e 25) 
Redução do contrato de convênio Cemig/Gremig. 
 
Itens em execução: 16) Criação de programa Sócio Usuário para o Interi-
or, mais precisamente em Juiz de Fora. Iniciou-se em setembro de 2019, 
quando a empresa que irá prestar serviços na área de captação de associ-
ados, assinou o contrato; e 18) construção de 2 (dois) chalés. Obra ainda 
não foi iniciada, mas os projetos e materiais já estão disponíveis. Segundo 
cronograma, o início se dará após a finalização da construção dos quios-
ques. 
 
Itens pendentes: 15) Mobilização da Sede Administrativa. Aguardando a 
liberação da Cemig do espaço físico no Edifício Sede, conforme acordado 
com a DGE; 17) demissão de 1 (uma) empregada de nível operacional da 
Gremig. Em discussão com a Diretoria da área; 19) construção de 1 (um) 
campo de grama sintética. Este item será tratado através de lei de incen-
tivo ao esporte. Todavia, estamos com dificuldades de encontrar uma 
empresa que construa o projeto através de contrato de risco; 22) locação 
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de 2 (dois) chalés. Só poderão ser locados após a sua construção; 23) lo-
cação de quadra de grama society. Só poderá ser locada após a sua cons-
trução; e 26) cancelamento do contrato de Assessoria Jurídica a partir de 
2023. Vamos aguardar o encerramento do contrato com o escritório de 
advocacia. 
 
Dessa forma, acredita-se que os recursos provenientes do convênio de 
subvenção Cemig/Gremig estão sendo utilizados de forma eficiente e com 
responsabilidade dentro do permitido, no que reza as cláusulas de contro-
le do contrato. 
 

Figura 01: Construção de quiosques – Sede Campestre 

 
Fonte: Sede Campestre 

 
 
 
 
 
 

Figura 02: Construção de quiosques – Sede Campestre 

 
Fonte: Sede Campestre 

 
Figura 03: Construção de quiosques – Sede Campestre 

 
Fonte: Sede Campestre 
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Figura 04: Construção de quiosques – Sede Campestre 

 
Fonte: Sede Campestre 

 
Figura 05: Construção de quiosques – Sede Campestre 

 
Fonte: Sede Campestre 

 

Figura 06: Construção de quiosques – Sede Campestre 

 
Fonte: Sede Campestre 

 
Figura 07: Construção de Chalés – Sede Campestre 

 
Fonte: Sede Campestre 
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8 OBSERVAÇÕES 
 

a) A partir do 3º Trimestre de 2013, a “Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício” está sendo elaborada mostrando o indicador EBITDA (LAJIDA – 
Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações), pois é uma prática comum no mercado já que este indicador propicia uma melhor 
análise da situação financeira da Associação. Sendo assim, as análises que contém despesas operacionais não mais contarão com o que foi exposto 
acima (Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações); 
 

b) A partir de 2018, a Demonstração de Fluxo de Caixa está sendo elaborada pelo modelo indireto. Sendo assim, não haverá comparabilidade com 
anos anteriores à 2017. É importante frisar que não há comparabilidade pelo motivo que às Demonstrações de Fluxo de Caixa anteriores, não esta-
vam considerando todas as entradas e saídas da Gremig, representadas pelas regionais do estado de Minas Gerais. Nesse sentido, não há a caracte-
rística qualitativa de comparabilidade; 
 

c) A partir de 2018, o Índice Liquidez Imediata será avaliado considerando somente às Disponibilidades, ou seja, Caixa, Bancos e Aplicações de curto 
prazo. Anteriormente era considerado também os créditos a receber que poderiam ser conversíveis através de factoring. Para visar um entendi-
mento mais adequado desse indicador considerando a literatura existente, optamos por ser mais conservador na análise retirando esses créditos 
que demandam o aceite de um terceiro para ser conversível em curtíssimo prazo. 
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Acreditamos que as informações aqui contidas atendem à Cláusula Oitava do Convênio de Cooperação Cemig/Gremig. 
 
Toda a documentação comprobatória determinada pelo Parágrafo Primeiro da Cláusula Oitava e em atendimento ao inciso V, do Artigo 1º, da Instrução 
Normativa nº 07/2003, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, está à disposição da Cemig. 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Cássio Soares David Amorim Renato Antônio da Silva 
Diretor-Presidente Diretor Financeiro 
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