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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 2017. 
 
Obs.: Todos os valores referem-se ao período acumulado de janeiro a dezembro de 2017. 
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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 2017. 

Para elucidar de forma mais resumida, em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 e 2016 a Gremig perdeu 616, 728, 459, 339, 678, 315, 61 e 
603 associados respectivamente. A evasão realizada em 2017 é de 293 
associados, como mostra o Gráfico 1. Sendo assim, isso significa uma re-
dução na evasão de associados de 51,4%, comparado com o último ano, e 
de 35,6% com a média do último nonênio. 
 
 
 

 
Gráfico 1: Evasão de Associados realizadas em 2017 

 
Fonte: Setor de Atendimento 

 
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 
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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 - Nonênio de 2009 a 2017 

 
Fonte: Setor de Atendimento 

 
De acordo com o Gráfico 2, a Gremig teve uma redução acumulada no seu 
quadro de associados de 49,71% no último nonênio (2009 a 2017). 
 

Essas perdas ao longo do tempo reduzem significativamente a receita da 
Associação. Fazendo um comparativo considerando o valor médio da 
mensalidade em 2017, de R$103,37/associado, a perda anual realizada é 
de aproximadamente R$5.076,1mil, ou seja, a partir de 2017, todos os 
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anos a Gremig não mais contará com essa receita que perfaz um percen-
tual de aproximadamente 83,8% das despesas operacionais de 2016. As-
sim, é necessário que a Gremig consiga, neste mesmo percentual, angari-
ar recursos financeiros ou reduzir seus custos e investimentos. 
 
O Convênio de Cooperação Cemig/Gremig, em 2017, arrecadou cerca de 
21,6%, em relação as despesas operacionais de 2016, 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 
2017, foi de aproximadamente R$17.316,8mil com a redução realizada de 
4.140 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$103,37/associado, a 
perda realizada foi de R$127mil. 
 
Dessa forma, percebe-se que a tendência de perda anual está em uma 
média de aproximadamente R$143,4mil e configurando uma situação 
preocupante, pois a capacidade de gerar receitas foi muito reduzida ao 
longo desses nove 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 2017 

 
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 2017, para 4.232. No mesmo período de 2016, realizou-se 
2.161. Dessa forma, houve um crescimento em aproximadamente 95,8%. 
 
Esse crescimento se justifica pela falha do sistema de controle de entra-
das na Portaria da Sede Campestre. Tivemos que trocar o sistema, pois o 

anterior não estava bloqueando as cortesias com data de validade venci-
da. Agora podemos controlar de forma sistêmica o acesso ao Clube e to-
mar as decisões direcionadas de acordo com as informações obtidas. 
 
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 
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de entretenimento (forró, festa da família, chegada do papai noel, carna-
val, festa das crianças, entre outros) com a intenção de mostrar os benefí-
cios 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 2017 

 
Fonte: Sede Campestre 

 
Como mostrado na Tabela 1 e no Gráfico 3, no realizado do período de 
janeiro a dezembro de 2017, a Sede Campestre recebeu 34.858 frequen-
tadores em 170 dias de funcionamento, com uma média diária de 205. No 
mesmo período de 2016, recebeu 37.627 frequentadores em 167 dias de 
funcionamento, com uma média diária de 225 associados. 
 
 
 

Dessa forma, houve uma redução de 7,4% em relação ao ano de 2016 e 
de 8,9% em relação à média diária, de acordo com os dados aferidos. 
 
É importante frisar que o percentual de evasão dos associados previsto 
para 2017 é de 6%. Sendo assim, pode-se dizer que a redução da frequên-
cias dos associados, bem como convidados, está atrelada à evasão de 
associados da Gremig. 
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De acordo com o Gráfico 4, percebe-se que a frequência nos últimos oito 
anos, comparando os valores de cada período, obteve uma média de 
38,8mil frequentadores. Conforme mostrado no Gráfico 4, percebe-se 
que, a Gremig vem perdendo, em média, 1,3mil frequentadores por ano, 

com base nos períodos analisados. Isso é correlacionado à evasão dos 
associados, que conforme estudado, tem uma média de redução em 455 
associados por ano. 

 
Gráfico 4: Dados Comparativos de 2010 a 2017 – Frequência à Sede Campestre – 2017 – Valores em mil 

 
Fonte: Sede Campestre
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3 DESPESAS DE PESSOAL 
 
As despesas com Pessoal correspondem a 45,3% das despesas operacio-
nais da Associação no acumulado de janeiro a dezembro de 2017. Com 
um valor de R$2.396,6mil, contra R$2.669,2mil no mesmo período de 
2016, é perceptível que houve uma redução de 10,2% 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 oito anos dessa rubrica: 
 
Gráfico 5: Dados Comparativos de 2010 a 2017 – 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 2017, houve um crescimento de aproximadamente 
14,1% a preços correntes. 
 

Se considerarmos a inflação acumulada do período de 62,9% (IPCA), per-
cebe-se que houve uma redução significativa a preços constantes. Dessa 
forma, a redução é de 29,9% 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 2017, 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 2017 – Quadro de Pessoal 

 
Fonte: Setor de Contabilidade 
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4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 
As despesas com Serviços de Terceiros correspondem a 28,2% das despe-
sas operacionais da Associação no acumulado de janeiro a dezembro de 
2017. Com um valor de R$1.493,3mil, contra R$2.002,3mil no mesmo 
período de 2016, é perceptível que houve uma redução de 25,4% a preços 
correntes. Como esta é uma rubrica que corresponde a quase um terço 
das despesas operacionais da Gremig, é importante fazer estudos sistêmi-
cos para tentar maximizar seu potencial de utilização, reduzindo os cus-
tos. Dessa forma, o Gráfico 7 nos mostra o comparativo dos últimos oito 
anos dessa rubrica: 
 
Gráfico 7: Dados Comparativos de 2010 a 2017 – 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 2017, houve uma redução de aproximadamente 
10,1% a preços correntes. 
 
Se considerarmos a inflação acumulada do período de 62,9% (IPCA), per-
cebe-se que houve uma redução significativa a preços constantes. Dessa 
forma, a redução é de 44,8% 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 2017, a 
Gremig estava com 13 (treze) terceirizados, contra 43 (quarenta e três) no 
mesmo período de 2010, conforme Gráfico 8. Isso significa uma redução 
de aproximados 69,8% no quadro de terceirizados.  
 

Gráfico 8: Dados Comparativos de 2010 a 2017 – Quadro de Terceiros 

Fonte: Setor de Contabilidade 
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5 MATERIAIS 
 
As despesas com materiais correspondem a 8% das despesas operacionais 
da Associação no acumulado do ano de 2017. Com um valor de 
R$422,9mil contra uma média de R$534,4mil, de 2010 a 2017, mostra-se 
uma redução nos custos de aproximadamente 20,9% a preços correntes. 
 

Se considerarmos a inflação do período, conforme citado anteriormente, 
de 62,9% (IPCA), essa redução aumenta para 51,4% 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 2017 – Custos de Materiais – Valores em mil R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Setor de Contabilidade 

 
Percebe-se que houve uma redução de 44,6% no período acumulado de 
janeiro a dezembro de 2017, 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 FLUXO DE CAIXA 
 
6.1 Receitas 
 
De acordo com o fluxo de caixa da Associação (Tabela 2), as entradas no 
acumulado do ano de 2017 corresponderam a R$5.528mil sendo que den-
tre essas, 67,3% corresponde às mensalidades de associados e em segun-
do lugar com 19,2%, corresponde ao Convênio de Cooperação Ce-
mig/Gremig. Todas as demais perfazem um percentual de 13,5%. 
 
No mesmo período do ano anterior, a Gremig recebeu a importância de 
R$5.986,9mil. Isso significa que houve uma redução de 4,4%. Essa redu-
ção se deve principalmente às rubricas de Convênios – Cemig Subvenção 
com redução de R$209,9mil, Mensalidades de Associados R$185,3mil e 
Convênios com R$66,9mil. 
 
Na primeira rubrica supracitada, no ano de 2017 houve um corte de 16% 
no valor global do convênio, feito pela Cemig, em relação ao mesmo perí-
odo de 2016, conforme mencionado. 
 
Já nas demais rubricas justificam-se, pois, conforme informado anterior-
mente, a evasão de associados da Gremig é constante, reduzindo conse-
quentemente, a capacidade de gerar receitas da Associação. 

Em números, houve uma redução aproximada de R$260,8mil no total das 
entradas de caixa. 
 
6.2 Despesas 
 
No acumulado do ano de 2017, a Gremig despendeu cerca de R$5.641mil 
em saídas de caixa, sendo que dentre essas, 41,9% referem-se a Custo de 
Pessoal Próprio. Em segundo, os Serviços de Terceiros perfizeram um 
percentual de 25,3%. Todas as demais perfazem um percentual de 32,8%. 
Já no acumulado do mesmo período de 2016, as saídas de caixa totaliza-
ram R$6.010,7mil. Observando esses dados, percebe-se que houve uma 
redução nas saídas totais de caixa em 6,2% a preços correntes. 
 
Essa redução significativa é explicada pela redução dos custos da Gremig 
para o ano de 2017. As rubricas de Serviços de Terceiros e Custo de Pes-
soal foram as que mais impactaram positivamente. Isso ocorreu devido à 
redução de mão de obra para a operação das atividades da Associação. 
Essas duas reduziram em aproximados R$399,1mil. O total de redução 
para as saídas de caixa foi de, aproximadamente, R$369,7mil. 
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Tabela 2: Fluxo de Caixa– 2016 - 2017 – Valores em R$ - Base Financeira 

 
Fonte: Setor Financeiro
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6.3 Posição atual 
 
A Gremig empregou em suas atividades, 98,5% de seus recursos financei-
ros no acumulado do ano de 2017. No mesmo período do ano anterior, a 
Associação despendeu cerca de 100,4% de seus recursos angariados. No 
ano de 2014 a Associação despendeu cerca de 102,9% de seus recursos. 
Em 2014, houve um dispêndio de 102,9% e já no mesmo período de 2013, 
a Gremig tinha despendido cerca de 98,2% de sua arrecadação. Em 2012, 
esse índice era de 99,8%. 
 
Sendo assim, essas informações mostram que a Gremig mantém uma 
gestão equilibrada economicamente apesar da grande queda de receitas 
nos últimos anos. 

Essa evolução se deve à política de redução de custos, pois houve cortes 
significativos no orçamento de 2017 para contenção das despesas. Essa 
política é precisa, pois as receitas da Gremig diminuíram significativamen-
te nos últimos anos devido à evasão dos associados, conforme informado 
anteriormente. 
 
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 19,2% das entradas da Gremig, conforme 
fluxo de caixa do ano de 2017. 
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7 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
7.1 Balanço Patrimonial 
 
Conforme mostrado na Tabela 3, no acumulado de janeiro a dezembro de 
2017, a Gremig possui um patrimônio de R$23,688mil contra R$23,735mil 
no mesmo período de 2016. 
 
Isso demonstra houve alteração no patrimônio da Associação. Houve uma 
pequena queda de aproximados R$47,1mil no patrimônio total da Associ-
ação, ou seja, 0,2%. 

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. 
 
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 3: Balanço Patrimonial 

 
Fonte: Setor de Contabilidade 
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7.2 Demonstração do Superávit / Déficit do Exercício 
 
Comparando os oito últimos anos, como mostrado no Gráfico 10, no a-
cumulado 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 mesmo 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$356,7. Em 2016, houve um déficit de R$364,2. Em contrapar-
tida, no mesmo período de 2017, como mostrado na Tabela 4 – Demons-
tração do Superávit /Déficit do Exercício, a Associação teve um superávit 
de R$44,3mil. 
 
Gráfico 10: Dados Comparativos 2010 a 2017 – Superávit/Déficit – Valo-

res em mil R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Contabilidade 

 
Sendo assim, é importante salientar que, no acumulado do ano de 2017, a 
Gremig só não obteve um resultado superior aos mesmos períodos de 
2010 e 2012, de acordo com os anos analisados. 

O Gráfico 11 mostra a EBITDA (LAJIDA) – Lucro antes dos juros, impostos, 
depreciações e amortizações - comparativa dos últimos oito anos da 
Gremig: 
 
Gráfico 11: Dados Comparativos 2010 a 2017 – 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 oito períodos, esse valor 
seria de R$224,2mil. Sendo assim, de janeiro a dezembro de 2017, houve 
uma evolução de 46,7% a preços correntes, em relação à média do octê-
nio estudado. 
 
É perceptível que o EBITDA da Associação conseguiu se manter constante, 
inclusive com um grande crescimento de 2016 para 2017. Isso é reflexo 
do esforço que a diretoria executiva vem fazendo para manter as contas 
equilibradas.
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Fonte: Setor de Contabilidade 
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Na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício comparativa, percebe-
se que no ano de 2017, a Associação teve um superávit de R$44,3mil. No 
mesmo período de 2016, houve um déficit de aproximadamente 
R$364,2mil. Isso evidencia uma redução em aproximados 112,2% a preços 
correntes em seu déficit. Isso demonstra uma evolução da situação eco-
nômica da Associação. Essas informações mostram que, apesar do pro-
blema financeiro da Gremig motivado pela evasão dos associados, a polí-
tica de corte de custos tem trazido efeitos positivos para o equilíbrio da 
situação econômico-financeira da Gremig. 
 
Os Gráficos 12 e 13 mostram as Receitas e Despesas Operacionais da As-
sociação nos últimos oito anos, considerando o acumulado de cada ano. 
Assim, é possível fazer algumas constatações no médio/longo prazo: 
 
Gráfico 12: Dados Comparativos de 2010 a 2017 – Receitas Operacionais 

– Valores em mil R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Contabilidade 

 
O Gráfico 12 traz um redução de 13,9% nas receitas operacionais da Gre-
mig no acumulado do ano de 2017 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$5.709,3mil, ou seja, comparada com o acumulado de janeiro a dezem-
bro de 2017, a Gremig teve uma leve redução de 1,2% 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 2017 – Despesas Operacionais – 

Valores em mil R$ - Base Econômica 

 
Fonte: Contabilidade 

 
De outra forma, o Gráfico 13 traz um leve crescimento de 1,1% nas des-
pesas operacionais da Gremig no ano de 2017 com base no mesmo perío-
do de 2010 a preços correntes. Sendo assim, percebe-se que este cresci-
mento a preços correntes impacta negativamente na saúde financeira da 
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Associação, mas de forma relativa, uma vez que, conforme elucidado an-
teriormente, a inflação do período foi de 62,9%. 
 
Em relação à média dos últimos oito períodos analisados, R$5.472mil, as 
despesas do acumulado de janeiro a dezembro de 2017 reduziram em 
3,3% a preços correntes. 

Hoje a Associação dispõe de ferramentas para otimizar seus controles 
afim 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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7.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 
 

Tabela 5: Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 31/12/2017 

 
Fonte: Contabilidade 

 
Conforme mostrado na Tabela 5, a Associação Recreativa dos Empregados da Cemig – Gremig, não teve muita mudança neste ano de 2016 em relação ao 
mesmo período do ano anterior em seu patrimônio total. Antes era de R$23,735mil e hoje passou para R$23,688mil, ou seja, houve variação de 0,2% nega-
tiva. A variação do patrimônio social da Gremig de 2017 em relação ao mesmo período de 2016 foi de cerca de R$ 47,1mil negativos. 
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7.4 Análise Financeira 
 

Tabela 6: Indicadores de Análise Financeira – Valores em números índices – Base Econômica – de 2010 a 2017 

 
Fonte: Contabilidade 

 
Em relação à estrutura de capital, destaca-se o índice de endividamento 
geral. Ele mostra que, além de ter reduzido em relação ao acumulado do 
ano de 2016, o Ativo Total da Associação foi financiado com pouco capital 
de terceiros, ou seja, apenas 6,31% no período analisado de 2017. 
 
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 2017, esse índice subiu para 6,31, ou seja, um 
crescimento de 266,9%. Se comparado com o último ano, houve uma leve 
redução de 1,3%. 
 
O Gráfico 14 mostra a comparação deste índice supracitado: 
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Gráfico 14: Índice de Análise Financeira – Endividamento Geral – 2010 a 
2017 

 

 
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 oito 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$0,45 (quarenta e cinco centavos) no ativo 
circulante e realizável a longo prazo. Dessa forma, a Associação não pos-
sui saldo disponível no longo e curto prazo para saldar suas dívidas totais. 
 
É importante salientar que, no acumulado do ano de 2017, comparando 
com o mesmo período de 2010, a Associação retraiu 87,2% de liquidez. Já 
comparando com a média dos últimos oito anos, 1,02, a Gremig retraiu 
55,9%. 
 

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

Gráfico 15: Índice de Análise Financeira – Liquidez Geral – 2010 a 2017 
 

 
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 
2017, este índice é de 0,38, ou seja, para cada R$1,00(um real) de passivo 
circulante a Associação dispõe de R$0,38 (trinta e oito centavos) de recur-
sos com alta liquidez. 
 
Nessa mesma linha, no mesmo período de 2010 esse índice era de 2,64, 
ou seja, a Associação desacelerou cerca de 85,6%. Comparando com a 
média dos últimos oito anos, 0,69, houve uma redução de 44,9%. Sendo 
assim, percebe-se que não há saldo disponível para quitar suas dívidas 
circulantes. 
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Gráfico 16: Índice de Análise Financeira – Liquidez Imediata – 2010 a 
2017 

 
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 2017 esse 
índice representa um valor de 0,79, ou seja, para cada R$100,00(cem re-
ais) faturado pela Associação, a Gremig conta com um superávit de 
R$0,79 (setenta e nove centavos). 
 
Se comparado com o mesmo período de 2010, quando este era de 15,55, 
percebe-se uma retração de 94,9% ao longo dos últimos oito anos. Se 
comparado com a média dos anos analisados de 1,16 negativos, houve 

um redução de 168,1% no déficit, ou seja, um leve melhora. Além disso, 
conforme mostrado na Tabela 6 e no Gráfico 17, no mesmo período anali-
sado de 2011, ele representava um valor de 11,88 negativos, ou seja, nes-
te período a Gremig obteve um déficit de R$11,88 (onze reais e oitenta e 
oito centavos) para cada R$100,00(cem reais) da venda total. 

 
Gráfico 17: Índice de Análise Financeira – Margem Líquida – 2010 a 2017 

 

 
Fonte: Contabilidade 
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8 PLANO DE AÇÃO - 2017 
 

Tabela 6: Plano de Ação 2017 – Valores em R$ - Base Econômica 

Fonte: Planejamento/Contabilidade 

 
O plano de ação referente ao ano de 2017 está transcrito acima (Tabela 
6). Vamos identificar e justificar cada item separadamente: 
 
Item 1 – Aporte para despesas operacionais – devido a Gremig necessitar 
do aporte financeiro do convênio de subvenção Cemig/Gremig para a 

manutenção de suas atividades, foi solicitado um aporte para cobrir parte 
das despesas de repasse de verba ao interior, aluguel da sede administra-
tiva, serviços de terceiros, ticket refeição dos empregados, repasse de 
convênios, INSS/FGTS empregados, cheque especial, energia elétrica e 
impostos, etc. 
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Foram realizados todos os R$730mil no ano de 2017, destinados para essa 
rubrica, conforme Tabela 6. 
 
Item 2 – Atualização do site Gremig – Está previsto para o início de 2018. 
A verba foi destinada para o pagamento de despesas financeiras (item 12) 
que não estava contemplado neste Plano de Ação. Houve a necessidade 
de priorizar o pagamento dessas despesas financeiras que estavam one-
rando o caixa da Associação com juros e multas de fornecedores diversos 
em atraso. 
 
O item 3 – construção de 2 (dois) quiosques – Necessário viabilizar verba. 
Será realizada a princípio no segundo semestre de 2018. Isso devido à 
necessidade de se concentrar na conclusão de outras reformas prioritá-
rias. 
 
O item 4 – Pagamento do INSS em atraso – Estava sendo realizado con-
forme previsão. Todavia, fizemos a interrupção do parcelamento vigente 
para aderir ao Pert (Programa Especial de Regularização Tributária), mas 
em virtude da falta de caixa da Associação, bem como as condições im-
postas pelo programa, não conseguimos aderir. Nesse sentido, estamos 
estudando a viabilização de verba para aderir ao reparcelamento, que é 
exigido uma entrada de 10% sobre o valor total da dívida tributária. Esti-
ma-se a regularização a partir de março de 2018. 
 
O item 5 –Demissão de empregados – foi realizado a demissão de 3(três) 
empregados de 6(seis) previstos. Além disso, houve a dispensa de mais 
3(três) terceirizados. A verba remanescente desta rubrica foi destinada 
aos itens 4 e 12. 
 
O item 6 –Reforma do Forro e iluminação do salão de festas – Não foi 
possível realizar esta reforma devido ao surgimento de outras priorida-
des. A verba desta rubrica foi destinada para os itens 10 – reforma dos 
campos de futebol e 11 – Troca de sistema do Setor de Faturamento, pois 

houve essas necessidades primordiais, uma vez que o sistema antigo es-
tava obsoleto e comprometendo a credibilidade do faturamento da Asso-
ciação, bem como foi necessário fazer a reforma dos campos de futebol 
para uso dos associados da Gremig. Nesse sentido, não pode-se fazer a 
reforma do forro e iluminação do salão de festas. Não há cronograma 
para a realização deste item, pois será necessário viabilizar verba própria 
para este investimento. 
 
Item 7 – Reforma da Portaria – Reforma concluída, conforme Figuras 1, 2 
e 3 abaixo: 
 

Figura 1 – Reforma da Portaria 

 
Fonte: Sede Campestre 
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Figura 2 – Reforma da Portaria 

 
Fonte: Sede Campestre 

 
Figura 3 – Reforma da Portaria 

 
Fonte: Sede Campestre 

 

Item 8 – Reforma do playground e toboáguas – Reformas concluídas, 
conforme Figuras 4, 5, 6 e 7 abaixo: 

 
Figura 4 – Reforma do Toboáguas 

 
Fonte: Sede Campestre 
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Figura 5 – Reforma do Toboáguas 

 
Fonte: Sede Campestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Reforma do Playgroud 

 
Fonte: Sede Campestre 
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Figura 7 – Reforma do Playgroud 

 
Fonte: Sede Campestre 

 
O item 9 –Reforma dos vestiários – Necessário viabilizar verba. Assim que 
houver a viabilização de verba, será feito em 1(um) mês. 
 
O item 10 – Reforma dos Gramados Campos 1 e 2 – Foi realizada a re-
forma conforme mostrado abaixo nas Figuras 8 e 9: 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Reforma campos 1 e 2 

 
Fonte: Sede Campestre 
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Figura 9: Reformas campos 1 e 2 

 
Fonte: Sede Campestre 

 

Item 11 – Troca do sistema do setor de faturamento – Foi concluída de-
vido à grande necessidade. Foi feito com a verba destinada ao item 6 - 
Reforma do Forro e iluminação do salão de festas. Este será realizado 
assim que viabilizarmos verba própria. 
 
Item 12 – Despesas Financeiras – Devido ao acumulo de fornecedores em 
atraso, bem como dívidas tributárias, houve a geração de um montante 
considerável de despesas financeiras, obrigando a Gremig a saná-las em 
tempo hábil para não acumular e comprometer o caixa da Associação. 
Sendo assim, utilizou-se as verbas que antes eram destinadas aos itens 2 – 
Atualização do site Gremig, bem como as verbas remanescentes dos itens 
5 – Provisão para demissão de empregados e 7 – Reforma da portaria da 
Sede Campestre. 
 
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 do mesmo.  
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9 OBSERVAÇÕES 
 
a) A partir do 3º Trimestre de 2013, a “Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício” está sendo elaborada mostrando o indicador EBITDA (LAJIDA – Lu-
cro 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, Im-
postos, Depreciações e Amortizações). 
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