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Em atendimento aos incisos décimo segundo e décimo terceiro do artigo trigésimo oitavo do Estatuto da Associação Recreativa e Cultural dos
Empregados da Cemig – Gremig, a Diretoria Executiva submete o relatório/balanço anual ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral
Ordinária visando sua aprovação perante os órgãos estatutários referidos, que demonstra 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.
Assim, a Gremig apresenta a prestação de contas referente ao Plano de Trabalho do ano de 2020.
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Obs.: Todos os valores referem-se ao período acumulado de janeiro a dezembro de 2020.
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INTRODUÇÃO

Em 14/01/2020, a Diretoria Executiva eleita tomou posse da gestão da Gremig para o quadriênio de 2020 a 2023. Todavia, começou o trabalho de
transição em 07/01/2020 com medidas que já impactaram positivamente
na recuperação financeira da Associação. Recuperação necessária, pois a
Gremig teve uma perda considerável de receitas nos últimos anos, sendo
os principais motivos, a evasão constante de associados e o encerramento
do convênio de subvenção entre Cemig e Gremig que representava cerca
de R$1,2milhão ao ano. No último ano de contrato da subvenção, 2019, foi
de R$622mil.
Em 2019 a Gremig teve um faturamento de cerca de R$4,9milhões e um
déficit de R$634mil no final do ano. Assim, um crescimento da dívida líquida para aproximado R$1,5milhão e um caixa sem disponibilidades para
os compromissos já firmados e habituais, bem como para eventuais emergências.

Assim, através das políticas de gestão implementadas pela nova diretoria,
conforme elucidadas neste relatório, a Associação teve seu faturamento
em 2020 reduzido para cerca de R$3,5milhões, mesmo assim conseguiu reverter o prejuízo do ano anterior e convertê-lo em um superávit de aproximados R$347mil, ou seja, um saldo positivo de cerca de R$981mil.

Para se alcançar esses resultados positivos, a Diretoria Executiva realizou
as seguintes ações ao longo do ano de 2020:
1) Suspensão de despesas gerais da Diretoria Executiva e dos Conselhos por período indeterminado;
2) Criação do Passaporte 5 Amigos;
3) Alteração do Passaporte Sócio Individual, contemplando empregados da ativa do grupo Cemig;
4) Desligamento de 12 (doze) empregados, através de parcelamento
das verbas rescisórias;
5) Transferência da sede administrativa para o Clube;
6) Reavaliação e renegociação dos contratos, visando suspensões,
cancelamentos, adequações e reduções;
7) Criação de instruções normativas de compras e reembolso de despesas;
8) Suspensão do contrato de trabalho de 10 (dez) empregados por
meio da Medida Provisória 936;
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A Diretoria Executiva eleita para o mandato de 2020 a 2023, assumiu a Gremig transformando esses resultados positivamente, apesar da receita ter
diminuído drasticamente influenciada pelo encerramento do contrato de
subvenção Cemig/Gremig, conforme mencionado anteriormente, e pela
necessidade de fechamento do Clube em 22/03/2020 devido à pandemia
da Covid-19.

Além disso, a dívida líquida da Associação foi amortizada para cerca de
R$992mil. A diretoria conseguiu também, fazer uma reserva de emergência
em aplicações de liquidez imediata de aproximados R$80mil.
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9) Reorganização/reestruturação dos repasses de verba ao interior,
visando a redução de 60% para 40%, de modo que foi possível regularizar os repasses, cumprindo os compromissos assumidos;

estabelecidas no Estatuto para os órgãos competentes, inclusive
com a criação das resoluções, visando dar transparência aos órgãos
estatutários referentes às deliberações da Diretoria Executiva;

10) Concessão de desconto proporcional na renovação do Passaporte
Sócio Usuário visando a fidelização do sócio no período de fechamento do Clube;

19) Criação de uma área comercial interna e contratação de profissional de mercado com experiência;
20) Encerramento dos contratos dos captadores externos;

11) Alienação de inservível (bem móvel) visando a redução de custo de
manutenção (venda do veículo da Gremig);

21) Abertura de conta corrente na Cecremec, para otimização de despesas e visando o estreitamento de laços e parcerias comerciais;

12) Negociação na Prefeitura de Contagem visando a concessão de benefício de redução do IPTU;

22) Criação da instrução normativa de locação de espaços do Clube;

13) Ajuste dos eventos esportivos, culturais e de entretenimento visando torná-los neutros, para evitar déficits;

23) Devolução das áreas do interior cedidas em contrato de comodato
pela Cemig, visando a redução de custos;

14) Início de estudo para eventual alienação parcial da área da Sede
Campestre;

24) Aplicação de cursos de qualificação aos empregados.

15) Migração dos associados da categoria Agregado para a categoria
Sócio Usuário, visando a mitigação de inadimplência;
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16) Criação de instruções normativas administrativas e financeiras, objetivando a padronização e organização das atividades;
17) Reestruturação do processo de cobrança administrativa;
18) Aprimoramento da Governança e do Compliance da Gremig, através da otimização e do cumprimento dos prazos e atividades
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2.1

ASSOCIADOS
Rotatividade de Associados

É importante destacar que, conforme demonstrado em relatórios anteriores, a Gremig vem perdendo associados de forma sistemática. Por ser de
suma importância para geração de Receitas da Gremig, consequentemente
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 2020.

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, 578 e 118 associados respectivamente. A evasão realizada em 2020 foi de 331 associados, como mostra o Gráfico 1. Sendo assim,
isso significa um crescimento na evasão de associados de 180,5%, comparado com o último ano, e uma redução de 26,8% com a média dos últimos
doze anos.
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Gráfico 1: Evasão de Associados realizadas em 2020

Fonte: Setor de Atendimento
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A evasão de associados continua a ser a maior preocupação da Gremig, pois
apesar da redução ser constante, as receitas geradas pela atividade operacional da Gremig já estão abaixo de seus custos mínimos de operação.
Sendo assim, a Associação depende de buscar novas receitas para a manutenção 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 automaticamente se desligam da Associação (Gremig) ao encerrar suas carreiras
na empresa (Cemig). Esta é a mais justificável pela evasão dos associados.
Além disso, os novos contratados não demonstram interesse em se associarem. Somado a isso, a atual crise sanitária provocada pela pandemia da
Covid-19, dentre outros reflexos na sustentabilidade econômico-financeira, agravou ainda mais a adesão de novos associados.

Assim, as únicas alternativas para solucionar esse problema são: a) aumentar o investimento da empresa (para dominar o mercado ou fortalecer sua
posição competitiva); b) manter o nível de investimento da empresa até
que as incertezas sobre o setor sejam resolvidas; c) diminuir o nível de investimento da empresa seletivamente, abrindo mão de grupos de clientes não-lucrativos e fortalecendo os investimentos da empresa em nichos
lucrativos; d) colher o investimento da empresa para recuperar o caixa de
maneira rápida; e) desfazer-se do negócio rapidamente, dispondo de seus
ativos da maneira mais vantajosa possível. Atualmente estamos focando
somente na alternativa “C”. Todavia, é possível utilizarmos a alternativa “E”
no médio/longo prazo.
Em relação à alternativa “C”, estamos focando nossos investimentos, tanto
para elaboração de projetos culturais e esportivos quanto para a realização
de convênios que fidelizem ainda mais os que usufruem dos benefícios oferecidos pela Associação e dos que já participam das atividades da Gremig.
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Além desta, existem outras que também explicam tal redução, como, considerando a teoria de ciclo de vida do produto de Theodore Levitt, o

negócio da Gremig está na fase de declínio, pois o público perdeu o interesse em utilizar áreas sociais para interação e lazer.
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Gráfico 2: Evasão de Associados realizada - Período de 2009 a 2020
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Fonte: Setor de Atendimento

De acordo com o Gráfico 2, a Gremig teve uma redução acumulada no seu
quadro de associados de 65,9% no período de 2009 a 2020.

necessário que a Gremig consiga, neste mesmo percentual, angariar recursos financeiros ou reduzir seus custos e investimentos.

Essas perdas ao longo do tempo reduzem significativamente a receita da
Associação. Fazendo um comparativo considerando o valor médio da mensalidade em 2020, de R$105,91/associado, a perda anual realizada é de
aproximadamente R$ 6,9mi, ou seja, a partir de 2020, todos os anos a Gremig não mais contará com essa receita que perfaz um percentual de aproximadamente 241,8% das despesas operacionais de 2020. Assim, é

É importante observar que, a partir de 2020, a Gremig parou de arrecadar
receitas que eram provenientes do convênio de cooperação celebrado com
a Cemig. Essa receita perfazia um percentual de aproximados 20% (vinte
por cento) ao ano das receitas totais da Associação desde 2010. Além disso,
a perda acumulada em receitas com mensalidades desde janeiro de 2009 a
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dezembro de 2020, foi de aproximadamente R$34,9mi com a redução realizada de 5.425 associados.
É importante lembrar também que 2020 foi um ano atípico, motivado pela
pandemia do Coronavírus. Isso impactou profundamente em outras receitas, como vendas de “Passaportes Sócios Usuários” e outros produtos e
serviços, pois as áreas de lazer ficaram fechadas por cerca de 6 (seis) meses.

Dessa forma, percebe-se que a tendência de perda anual está em uma média de aproximadamente R$184,1mil e configurando uma situação preocupante, pois a capacidade de gerar receitas foi muito reduzida ao longo desses doze anos de análise.
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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. Em 2019, com média de R$95,69/associado, a
perda realizada foi de R$18,4mil. Já em 2020, com média de R$105,91/associado, a perda realizada foi de R$204,3mil.
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3
3.1

SEDE CAMPESTRE
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 prejudique a qualidade dos serviços prestados aos associados da Gremig.

Tabela 1: Frequência à Sede Campestre - Realizado de Jan a Dez de 2020
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Fonte: Sede Campestre

É importante frisar que, conforme Tabela 1, houve uma redução na distribuição dos convites cortesias, de acordo com o realizado de janeiro a dezembro de 2020, para 475. No mesmo período de 2019, realizou-se 6.508.
Dessa forma, houve uma redução em aproximadamente 92,7%.

Essa redução é muito importante, pois impacta positivamente na venda de
convites bem como na captação de sócios usuários. Em 2020 houve uma
redução de 79% na venda de convites. Todavia, essa redução na venda de
convites está atrelada no fechamento do Clube devido à pandemia da Covid-19, já que o Clube ficou fechado por cerca de 6 (seis) meses.
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Gráfico 3: Frequência à Sede Campestre – Realizado de Jan a Dez de 2020

Fonte: Sede Campestre

Como mostrado na Tabela 1 e no Gráfico 3, no realizado do período de janeiro a dezembro de 2020, a Sede Campestre recebeu 10.059 frequentadores em 92 dias de funcionamento, com uma média diária de 109. No
mesmo período de 2019, recebeu 36.610 frequentadores em 164 dias de
funcionamento, com uma média diária de 223 associados.
Dessa forma, houve uma redução de 72,5% em relação ao ano de 2019 e
de 51% em relação à média diária, de acordo com os dados auferidos.

De acordo com o Gráfico 4, percebe-se que a frequência nos últimos onze
anos, comparando os valores de cada período, obteve uma média de
35,7mil frequentadores. Conforme mostrado no Gráfico 4, percebe-se que,
a Gremig vem perdendo, em média, 3,4mil frequentadores por ano, com
base nos períodos analisados. Essa perda é correlacionada à evasão dos associados agravada ainda mais pela pandemia do Coronavírus, que fez com
que a Gremig perdesse 2/3 (dois terços) da frequência média em 2020.
Frisa-se que tal fato impactou fortemente a geração de receita da Associação.
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É importante frisar que o principal motivo pela queda da frequência foi a
pandemia do Coronavírus, já que o Clube ficou fechado por cerca de 6 (seis)

meses e em outros 4 (quatro) meses teve controle limitado de entradas
para evitar aglomeração, conforme determina as autoridades sanitárias.
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Gráfico 4: Dados Comparativos de 2010 a 2020 – Frequência à Sede Campestre – 2020 – Valores em mil
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Fonte: Sede Campestre
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DESPESAS DE PESSOAL

As despesas com Pessoal corresponderam a 59,5% das despesas operacionais da Associação no acumulado de janeiro a dezembro de 2020. Com um
valor de R$1.698,1mil, contra R$2.370,4mil no mesmo período de 2019, é
perceptível que houve uma redução de 28,4% a preços correntes. Como
esta é uma rubrica que corresponde a mais da metade das despesas operacionais da Gremig, é importante fazer estudos sistêmicos para tentar otimizar seu potencial de utilização, reduzindo os custos. Dessa forma, o Gráfico 5 nos mostra o comparativo dos últimos onze anos dessa rubrica:
Gráfico 5: Dados Comparativos de 2010 a 2020 – Despesas de Pessoal –
Valores em mil R$ - Base Econômica

forma, a redução é de 56,1%, com base em janeiro de 2010, a preços constantes.
Sendo assim, é perceptível que apesar da inflação constante, a Gremig conseguiu estabilizar as despesas de pessoal através da redução do quadro de
empregados, notadamente na atual gestão a partir de janeiro de 2020. Em
dezembro de 2020, a Gremig estava com 31 (trinta e um) empregados, contra 71 (setenta e um) no mesmo período de 2010, conforme Gráfico 6. Isso
significa uma redução de aproximados 56,3% no quadro de pessoal.
Gráfico 6: Dados Comparativos de 2010 a 2020 – Quadro de Pessoal

Fonte: Setor de Pessoal
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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. De
2010 para 2020, houve uma redução de aproximadamente 19,1% a preços
correntes, principalmente em 2020.
Se considerarmos a inflação acumulada do período de 84,3% (IPCA), percebe-se que houve uma redução significativa a preços constantes. Dessa
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SERVIÇOS DE TERCEIROS

As despesas com Serviços de Terceiros correspondem a 24,1% das despesas operacionais da Associação no acumulado de janeiro a dezembro de
2020. Com um valor de R$687,9mil, contra R$1.352,2mil no mesmo período de 2019, é perceptível que houve uma redução de 49,1% a preços correntes. Como esta é uma rubrica que corresponde a quase um terço das
despesas operacionais da Gremig, é importante fazer estudos sistêmicos
para tentar maximizar seu potencial de utilização, reduzindo os custos.
Dessa forma, o Gráfico 7 nos mostra o comparativo dos últimos onze anos
dessa rubrica:
Gráfico 7: Dados Comparativos de 2010 a 2020 – Serviços de Terceiros –
Valores em mil R$ - Base Econômica

2010 para 2020, houve uma redução de aproximadamente 58,6% a preços
correntes, destacando novamente o trabalho da atual gestão a partir de
janeiro de 2020.
Se considerarmos a inflação acumulada do período de 84,3% (IPCA), percebe-se que houve uma redução significativa a preços constantes. Dessa
forma, a redução é de 77,5%, com base em janeiro de 2010, a preços constantes.
Sendo assim, é perceptível que apesar da inflação constante, a Gremig conseguiu estabilizar as despesas de Serviços de Terceiros através da redução
do quadro de terceirizados, bem como com a renegociação dos valores dos
contratos de prestação de serviços. Em dezembro de 2020, a Gremig estava
com 4 (quatro) terceirizados, contra 43 (quarenta e três) no mesmo período de 2010, conforme Gráfico 8. Isso significa uma redução de aproximados 90,7% no quadro de terceirizados.
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Gráfico 8: Dados Comparativos de 2010 a 2020 – Quadro de Terceiros

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. De

Fonte: Setor Administrativo/Serviços
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MATERIAIS

As despesas com materiais correspondem a 4,5% das despesas operacionais da Associação no acumulado do ano de 2020. Com um valor de
R$127,7mil contra uma média de R$474,5mil, de 2010 a 2020, mostra-se
uma redução nos custos de aproximadamente 73,1% a preços correntes.

Se considerarmos a inflação do período, conforme citado anteriormente,
de 84,3% (IPCA), houve uma redução 90,9% a preços constantes, com base
em janeiro de 2010. 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 2020 – Custos de Materiais – Valores em mil R$ - Base Econômica
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Fonte: Setor de Contabilidade

Percebe-se que houve uma redução de 83,3% no período acumulado de
janeiro a dezembro de 2020, com base em janeiro de 2010, a preços correntes. 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, bem como outras ações, como a prioridade em efetivação. Em 2020, a alteração da sede administrativa para a Sede Campestre
impactou novamente nessa redução. Assim, mais uma vez evidenciando o
compromisso da Gremig com o controle de seus gastos.
Associação Recreativa e Cultural dos Empregados da Cemig – Gremig
Janeiro de 2021

Relatório da Administração
Prestação de Contas – 2020
7
7.1

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Balanço Patrimonial

Conforme mostrado na Tabela 2, no acumulado de janeiro a dezembro de
2020, a Gremig possui um patrimônio de R$22,9mi contra R$22,6mi no
mesmo período de 2019.
Isso demonstra uma alteração no patrimônio da Associação. Houve um
crescimento de aproximados R$312mil no patrimônio total da Associação,
ou seja, 1,4%.
Dessa forma, percebe-se que é necessário que a Gremig busque alternativas no sentido de ampliar os investimentos de forma a agregar valor para
a Associação.

Nesse sentido, percebe-se que a Associação teve uma evolução importante
no sentido de amortizar suas dívidas, que eram de R$1,8mi em 2019 e caiu
para R$1,4mi em 2020. Assim, essa redução em torno de 22,7%, auxiliou
no processo de recuperação econômico-financeira da Gremig, de modo
que a Associação consiga dar continuidade às suas atividades operacionais.
Nesse sentido, é imprescindível que a Gremig consiga seguir nesse caminho
buscando o equilíbrio econômico-financeiro através de políticas de redução de custos e incrementação de novas receitas. Assim, permitirá que a
Gremig possa continuar prestando serviços de qualidade para seus sócios.
Salientamos que a Gremig a cada ano aprimora seus controles para mostrar
informações contábeis mais confiáveis e de qualidade, revelando a situação
econômica da Associação de forma mais precisa e transparente.

Página

15

É importante destacar algumas rubricas, como a conta “Ativo Circulante”,
que teve um crescimento de 53,2% em relação ao ano de 2019. Outro
ponto importante a destacar, dentro do Ativo Circulante, foi a constituição
de “Aplicação de Liquidez Imediata” em torno de R$80mil após muitos anos
sem poder fazer nenhuma reserva financeira.

Outra rubrica importante é a de “Passivo Circulante”, que teve uma redução de 35,5% no ano de 2020 comparado com o mesmo período de 2019.
Nesse sentido, percebe-se uma evolução da Gremig em honrar suas dívidas
de curto prazo. Além disso, percebe-se uma redução nas dívidas de longo
prazo em 2,9%.
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Tabela 2: Balanço Patrimonial

Fonte: Setor de Contabilidade
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7.2

Demonstração do Superávit / Déficit do Exercício

Comparando os onze últimos anos, como mostrado no Gráfico 10, no acumulado 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$356,7mil.
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. Em 2019, teve o pior déficit dos
últimos 11 anos de análise, no valor de R$633,7mil. Já em 2020, como mostrado na Tabela 3 – Demonstração do Superávit /Déficit do Exercício, teve
um superávit de R$346,8mil.

Sendo assim, é importante salientar que, em 2020, a Gremig demonstrou
seu esforço para ter esse resultado positivo, conforme ocorreu 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 onze anos da Gremig:
Gráfico 11: Dados Comparativos 2010 a 2020 – EBITDA – Valores em mil
R$ - Base Econômica

Gráfico 10: Dados Comparativos 2010 a 2020 – Superávit/Déficit – Valores em mil R$ - Base Econômica
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Fonte: Contabilidade

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 onze períodos, esse valor seria de
R$221,3mil. Sendo assim, de janeiro a dezembro de 2020, houve um crescimento de 210,7% a preços correntes, em relação à média do período estudado. Nesse sentido, a nova Diretoria Executiva da Gremig tem buscado
alternativas 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, percebese que no ano de 2020, a Associação teve um superávit de R$346,8mil. No
mesmo período de 2019, houve um déficit de aproximadamente
R$633,7mil. Isso evidencia uma reversão do déficit para um superávit de
aproximados 154,7% a preços correntes. Essas informações demostram
que, apesar do problema financeiro da Gremig motivado pela evasão dos
associados, a política de eficientização de custos tem sido necessária para
mantermos o equilíbrio econômico-financeiro da Associação, principalmente na crise sanitária da Covid-19.
Os Gráficos 12 e 13 mostram as Receitas e Despesas Operacionais da Associação nos últimos onze anos, considerando o acumulado de cada ano. Assim, é possível fazer algumas constatações no médio/longo prazo:
Gráfico 12: Dados Comparativos de 2010 a 2020 – Receitas Operacionais
– Valores em mil R$ - Base Econômica

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$5.433,7mil, ou seja, comparada com o acumulado de janeiro a dezembro
de 2020, a Gremig teve uma redução de 34,6% a preços correntes.
Dessa forma, a longo prazo, percebe-se que, comparando cada ano, a Gremig conseguiu manter um nível aceitável de faturamento bruto com suas
políticas estratégicas.
Gráfico 13: Dados Comparativos 2010 a 2020 – Despesas Operacionais –
Valores em mil R$ - Base Econômica
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Fonte: Contabilidade

Fonte: Contabilidade

O Gráfico 12 traz uma redução de 45,7% nas receitas operacionais da Gremig no acumulado do ano de 2020 com base no mesmo período de 2010 a

Em relação às despesas, o Gráfico 13 traz uma redução de 45,5% nas despesas operacionais da Gremig no ano de 2020 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 Associação, uma vez que, conforme elucidado anteriormente, a inflação do
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período foi de 84,3%. Isso significa que a preços constantes a redução foi
de aproximados 70,4%. Destacam-se as iniciativas para a transferência da
sede administrativa para o Clube, a reavaliação e renegociação dos contratos, visando suspensões, cancelamentos, adequações e reduções e a otimização do quadro de pessoal, com o desligamento de 12 (doze) empregados,
através de parcelamento das verbas rescisórias.

Em relação à média dos últimos onze períodos analisados, R$5.195,3mil, as
despesas do acumulado de janeiro a dezembro de 2020 reduziram em
45,1% 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.
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É importante elucidar que a Gremig vem buscando desenvolver seus métodos de controle e execução para o desenvolvimento geral da Associação.
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7.3

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
Tabela 4: Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 31/12/2020

Conforme mostrado na Tabela 4, a Associação Recreativa dos Empregados da Cemig – Gremig, não teve nenhuma mudança significativa neste ano de 2020
em relação ao mesmo período do ano anterior em seu patrimônio total. Antes era de R$22,6mi e hoje passou para R$22,9mi, ou seja, houve variação positiva
de 1,4%. A variação do patrimônio social da Gremig de 2020 em relação ao mesmo período de 2019 foi de cerca de R$ 312mil positivos. Essa variação se deu
praticamente pelo lucro do exercício.
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Fonte: Contabilidade
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7.4

Demonstração dos Fluxos de Caixa

De acordo com o fluxo de caixa da Associação (Tabela 5), a Gremig teve um
Resultado Ajustado de R$610,3mil positivos em 2020. Considerando os aumentos e reduções operacionais, em 2020 houve um Caixa Líquido Gerado
nas Atividades Operacionais de R$157,1mil.

anteriormente, houve também uma redução ainda mais significativa nos
custos e despesas da Associação.

Em relação às atividades de investimento, a Associação teve um Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos de R$63,3mil.
Já em relação às atividades de financiamento, a Gremig teve um Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento de R$12,5mil.
Nesse contexto, a Associação teve uma variação positiva nas Disponibilidades em relação a 2019, no valor de aproximadamente R$81,4mil.
Sendo assim, percebe-se que a maior parte do Caixa Gerado nas Atividades
Operacionais foi consumido nas Atividades de Investimento e de financiamento.
Isso significa que apesar da dificuldade financeira, a Gremig conseguiu investir em melhoria para os associados.
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Sendo assim, conclui-se que a Gremig passa por uma situação complicada
financeiramente, pois as atividades operacionais, de investimento e de financiamento da Associação, não estão sendo suficientes gerar recursos financeiros para a constituição de disponibilidades relevantes, apesar da melhora em 2020.
Em 2020, houve uma redução na captação de recursos de terceiros, pois
apesar das receitas da Gremig terem diminuído significativamente nos últimos anos devido à evasão dos associados, conforme informado
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Tabela 5: Fluxo de Caixa – 2020 – Valores em R$ - Base Econômica

Fonte: Setor de Contabilidade
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7.5

Análise Financeira
Tabela 6: Indicadores de Análise Financeira – Valores em números índices – Base Econômica – de 2010 a 2020

Fonte: Contabilidade
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Em relação à estrutura de capital, destaca-se o índice de endividamento
geral. Ele mostra que, apesar de ter aumentado em relação à média dos
últimos onze anos, o Ativo Total da Associação foi financiado com pouco
capital de terceiros, ou seja, apenas 5,73% no período analisado de 2020.
A média é de 4,92%.
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. Agora
no mesmo período de 2020, esse índice subiu para 5,73, ou seja, um crescimento de 232,3%. Se comparado com o último ano, houve uma redução
de 22,4%.
O Gráfico 14 mostra a comparação deste índice supracitado:
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Gráfico 14: Índice de Análise Financeira – Endividamento Geral – 2010 a
2020

Isso demonstra a importância das medidas de redução de custos que a Associação vem realizando neste ano de 2020.
Gráfico 15: Índice de Análise Financeira – Liquidez Geral – 2010 a 2020

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 longo
destes últimos onze anos de controle. Isso devido à evasão dos associados
que afeta significativamente as receitas operacionais da Gremig.

É importante salientar que, no acumulado do ano de 2020, comparando
com o mesmo período de 2010, a Associação retraiu 89,4% de liquidez. Já
comparando com o ano de 2019, a Gremig cresceu 106,1%.

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 2020,
este índice é de 0,18, ou seja, para cada R$1,00(um real) de passivo circulante a Associação dispõe de R$0,18 (dezoito centavos) de recursos com
alta liquidez.
Nessa mesma linha, no mesmo período de 2010 esse índice era de 1,62, ou
seja, a Associação desacelerou cerca de 88,6%. Comparando com o ano de
2019, houve uma evolução de 312,9%. Sendo assim, percebe-se que não
há saldo disponível de curtíssimo prazo para quitar suas dívidas circulantes.
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Conforme mostrado no Gráfico 15, para cada R$1,00(um real) da dívida total, a Associação dispõe de R$0,37 (trinta e sete centavos) no ativo circulante e realizável a longo prazo. Dessa forma, a Associação não possui saldo
disponível no longo e curto prazo para saldar suas dívidas totais.

Fonte: Contabilidade
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Gráfico 16: Índice de Análise Financeira – Liquidez Imediata – 2010 a
2019

venda total. Isso demonstra que a Gremig, em 2020, reverteu seu pior resultados dos últimos onze anos.
Gráfico 17: Índice de Análise Financeira – Margem Líquida – 2010 a 2020

Fonte: Contabilidade

Em relação à análise de rentabilidade, destaca-se o índice de margem líquida.

Fonte: Contabilidade
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Conforme mostrado na Tabela 6 e no Gráfico 17, no ano de 2020 esse índice
representa um valor de 9,8, ou seja, para cada R$100,00(cem reais) faturado pela Associação, a Gremig conta com um superávit de R$9,80 (nove
reais e oitenta centavos).
Se comparado com o mesmo período de 2010, quando este era de 15,55,
percebe-se uma retração de 37% ao longo dos últimos onze anos. Se comparado com a média dos anos analisados de 1,25 negativos, houve uma
reversão do déficit atrelada a um crescimento de 886,8%, ou seja, uma
grande melhora. Além disso, conforme mostrado na Tabela 6 e no Gráfico
17, no mesmo período analisado de 2019, ele representava um valor de
13,03 negativos, ou seja, neste período a Gremig obteve um déficit de
R$13,03 (treze reais e três centavos) para cada R$100,00(cem reais) da
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7.6

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

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 1 - OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - NBC ITG 2000

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. No ano de
2020, a sede administrativa que era estabelecida na cidade de Belo
Horizonte, foi alterada para a Via Vereador Joaquim Costa, nº 2.105, bairro
Campina Verde, em Contagem – MG, CEP 32.150-240 e a filial que existia
neste local foi transferida para Belo Horizonte, na Av. Barbacena, nº
1.200/Térreo, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-131. A Gremig possui
representações em várias localidades do interior 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).

A GREMIG mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e
fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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”.
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ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS EMPREGADOS DA CEMIG –
GREMIG

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

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos
relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou,
na sua falta, aos 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 (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.
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NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Os principais procedimentos contábeis adotados na elaboração e
apresentação das Demonstrações foram os seguintes:
A) Receitas e Despesas
1 ) As receitas previsíveis são as provenientes das contribuições dos
associados e são reconhecidas pelo regime de competência. Já as receitas
com patrocínios, subvenções e demais receitas, quando não são
previsíveis, são reconhecidas no momento do efetivo recebimento, tendo
em vista a eventualidade e imprevisibilidade dos créditos.
2 ) As despesas foram registradas em conformidade com o princípio da
competência dos exercícios.
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B) Mensalidades a Receber: estão apresentadas no Balanço Patrimonial
por R$310.280,97 (trezentos e dez mil, duzentos e oitenta reais e noventa
e sete 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$235.676,24 (duzentos e trinta e cinco mil,
seiscentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) que representa
o montante de mensalidades em aberto, de associados com atrasos
superiores à 10 mensalidades, para melhor representar o saldo de crédito
de associados a receber em 31/12/2020.
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 31/12/2020 de R$207.618,21 (duzentos e sete mil, seiscentos
e dezoito reais e vinte e um centavos), com provisão para devedores

duvidosos no valor de R$140.593,05 (cento e quarenta mil, quinhentos e
noventa e três reais e cinco centavos).
C) Outros Créditos a Receber: no valor de R$123.981,85 (cento e vinte e
três mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), possui
a seguinte composição:
- R$ 19.272,73, referentes a valores a receber decorrentes de
locação de cantina, cessão de espaços para eventos, ou mesmo por
serviços prestados;
- R$ 7.208,65, referentes a saldo remanescente de Incentivo ao
Esporte recebido;
- R$ 7.791,30, referentes a cheques pré-datados a receber;
- R$ 10.616,23, referentes a cheques devolvidos que estão em
cobrança;
- R$ 35.493,39, referentes a valores a receber decorrentes de
receitas faturadas por meio de cartão de crédito;
- R$ 31.667,51, referentes a valores a receber decorrentes de
receitas faturadas por meio de boletas bancárias a vencer;
- R$ 6.629,72, referentes a adiantamentos a empregados;
- R$ 3.170,23, referentes a adiantamento à fornecedores;
- R$ 2.132,09, referentes a impostos a recuperar.
D) Despesas Antecipadas: no valor de R$1.758,44 (um mil, setecentos e
cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), refere à licença pelo
uso de antivírus, que é apropriada ao resultado mensalmente.
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E) O Imobilizado e o Intangível da Associação são avaliados pelo custo de
aquisição,
houve
uma
reavaliação
dos
imóveis
e
a
depreciação/amortização é realizada pelo método linear, de acordo com a
expectativa de vida útil do bem. Não há indícios de imparidade.
F) As Contas a Pagar representam os saldos devidos a fornecedores de
matérias e de serviços.
G) O saldo de Processos judiciais no Passivo Circulante, no valor de
R$95.723,87 (noventa e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta
e três centavos) refere-se à estimativa de condenação em reclamatórias
trabalhistas, classificadas como de perda provável.
H) O saldo de Credores diversos, no Passivo Circulante, no valor de
R$5.152,77, refere-se à depósitos recebidos em conta bancária, com
depositante e razão do depósito desconhecidos.
I) O saldo de Processos judiciais no Passivo Não Circulante, no valor de
R$331.300,92 (trezentos e trinta e um mil e trezentos reais e noventa e dois
centavos) tem a seguinte composição:
- R$ 8.840,00 refere-se a valor devido à fornecedor, em discussão
judicial;
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- R$322.460,92 refere-se à Contribuição Previdenciária calculada
sobre verbas trabalhistas, cuja incidência/exigência é objeto de
discussão judicial.
J) Parcelamento tributário – Impostos Federais, Estaduais e Municipais –
estão representadas no Balanço Patrimonial nos grupos passivo circulante
e não circulante pelo montante total de R$ 566.741,20 (quinhentos e
sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

- R$ 5.331,23 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e três
centavos) – refere-se à tributos municipais;
- R$ 561.409,97 (quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e
nove reais e noventa e sete centavos) – refere-se à Contribuição
Previdenciária Sobre a Folha de Pagamento.
K) As mudanças ocorridas no Patrimônio da Associação estão apresentadas
na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020,
dentre as quais, destaca-se um Ajuste de Exercícios Anteriores, positivo, no
valor total de R$85.818,99 (oitenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e
noventa e nove centavos). Este valor tem a seguinte composição:
- R$ 78.372,60 (setenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais
e sessenta centavos), positivo, referente ao cancelamento de
repasses de recursos para representantes no interior do Estado de
Minas Gerais, que já haviam sido contabilizados no resultado de
exercícios anteriores, tendo como contrapartida o passivo
circulante, conforme deliberação do Conselho de Administração;
- R$ 7.446,39 (sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta
e nove 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
subsequentemente 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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Relatório da Administração
Prestação de Contas – 2020
Acreditamos que as informações aqui contidas atendem aos incisos décimo segundo e décimo terceiro do artigo trigésimo oitavo do Estatuto da
Associação Recreativa e Cultural dos Empregados da Cemig – Gremig. Toda a documentação comprobatória está à disposição do Conselho de Administração e da Assembleia Geral.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2021.

Teodoro Silva de Jesus
Diretor-Presidente

Wanderson Rodrigues da Silva
Diretor Financeiro

Wesley Gomes da Silva
Gerente de Planejamento e Gestão

Emanuel Pereira Barbosa
Contador – CRC/MG-74.211
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