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Movimentação Financeira em 2010
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Em atendimento à Cláusula Oitava – da Prestação de Contas, do Convênio celebrado em 18 de junho
de 2010 entre a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, a Cemig Geração e Transmissão
S.A. – CEMIG GT, a Cemig Distribuição S.A. – CEMIG D, 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 e de lazer, para oferecer melhores condições para formação e crescimento pessoal
dos empregados da CEMIG, a GREMIG apresenta a Prestação de Contas Anual de 2010, do Convênio
de cooperação entre as Partícipes, demonstrando o seu desempenho econômico-financeiro no período de janeiro a dezembro de 2010.
A Diretoria Executiva da GREMIG, através da Diretoria Financeira e sob a supervisão da empresa de
consultoria contratada para remodelar os processos internos, em especial os da área financeira, reviu
os procedimentos de contabilização e controleda Associação. Desenvolveu e implantou, a partir de
janeiro de 2010, um novo modelo de trabalho, através do qual foram revistos procedimentos, controles e análises de resultados.
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Estas medidas trouxeram à tona problemas da Associação, o que permitiu à Diretoria Executiva vislumbrar uma nova política de gestão propiciando o ajustamento administrativo, econômico e financeiro da GREMIG, garantindo a sua saúde financeira, a sua capacidade de crescer e de oferecer cada
vez mais conteúdo aos seus Associados, razão de sua existência.
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1. ASSOCIADOS
A GREMIG como Associação Recreativa e Cultural, congrega uma grande parte dos empregados e exempregados aposentados da Cemig e seus respectivos dependentes, em Belo Horizonte e no interior
do Estado de Minas Gerais.
Apesar do elevado interesse dos empregados e aposentados da Cemig pelas atividades da GREMIG,
está ocorrendo uma redução sistemática dos seus associados.
Uma das razões desta evasão foi os inúmeros planos de desligamento incentivado de empregados
das empresas Cemig; outra, a ausência de recursos financeiros para a elaboração de uma política de
marketing da GREMIG, com o objetivo de atração de novos sócios e de manutenção dos sócios que
solicitam a sua exclusão da associação.
Estas perdas, ao longo do tempo, reduzem a principal receita da Associação. A redução de associados
contribuintes, a prestação de serviços aos frequentadores e o resultado financeiro advindo dos convênios estão reduzindo a capacidade de realização da GREMIG.
A carteira de associados encolheu em 616 pessoas ao longo de 2009, ou seja, 7,48% com relação a
dezembro de 2008. Somente no mês de fevereiro 102 associados deixaram a Associação. Este fato
está intimamente ligado ao pacote de aposentadorias processadas pela Cemig,em janeiro daquele
ano.
No ano de 2010 esta redução aumentou, passando para 9,56% a.a. Ou seja, 728 associados deixaram
a GREMIG, o que representa uma perda de receitas da ordem de R$406,5 mil, a preços de 2010. Isto
representa 11,04% da receita auferida em 2010.
Os gráficos seguintes demonstram estes cenários e como se espera para 2011, sem que uma ação
efetiva da GREMIG seja tomada.
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Gráfico 1 – Evolução dos Associados em 2009
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Gráfico 2 – Evolução dos Associados em 2010
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Gráfico 3 – Projeção da Evolução dos Associados para 2011

Como pode se ver através dos gráficos, a GREMIG perdeu 1.344 Associados de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Prevê-se uma perda de 391 Associados em 2011. Isto totaliza 1.735 Associados, ou
seja 1,58/dia Associado desligou-se da GREMIG. Esta perda representa 21,1% dos Associados inscritos em dezembro de 2008.
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O Gráfico 4, abaixo, demonstra a redução vertiginosa de Associados no período acima demonstrado:
Gráfico 4 – Evolução (com projeção) dos Associados no período de 2009 a 2011

Em 2011, a Diretoria Executiva, e o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, através de seus
Presidentes, tomaram a decisão de reverter este quadro que pode comprometer as finanças da Associação.
Foi formada uma Comissão de Visitas ao Interior, composta pelo Diretor Presidente, o Diretor de
Interior, Diretor Administrativo e o Presidente do Conselho de Administração da GREMIG, para visitar
as cidades base no interior do estado, procurando conhecer de perto a atual situação da Associação
no interior, as atividades desenvolvidas através dos representantes de cada área, atender às reinvindicações dos Associados daquelas cidades, com o intuito de promover o bem estar dos Associados.
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Agindo neste sentido, a Comissão de Visitas ao Interior, juntamente com os demais membros da
Diretoria Executiva e Conselheiros, atendeu, a partir de 2011, uma antiga solicitação dos Associados
interioranos. A mensalidade paga pelos Associados é menor para os do interior, uma vez que eles
não têm os benefícios oferecidos aqui na Capital. Para que atividades recreativas, sociais e de esporte sejam realizadas no interior, a GREMIG repassava 50% da arrecadação a representantes da Associação no interior, em cidades polo. Com isso, atende-se às necessidades de lazer, mantendo o interesse dos Associados, além de manter viva a presença da GREMIG em todas as cidades onde a Cemig
atua.
Algumas cidades base recebem mês a mês o valor que lhes cabe, outras recebem este valor somente
em novembro, para a realização das festas de final de ano. A reinvindicação atendida pela GREMIG
foi a de repassar, o aumento de 50% para 60% dos valores das mensalidades, a partir Janeiro de
2011, elevando consideravelmente a receita disponibilizada para o interior do estado. Esta decisão,
apesar de justa, retira das mãos da Alta Administração 15,6% da receita total, enquanto até 2010
este percentual representava 13,0%.Para o ano de 2011 serão transferidos R$419,4 mil, conforme
previsão anual de receitas.
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2. FREQUÊNCIA À SEDE CAMPESTRE
A Frequência à Sede Campestre é um item muito importante para o processo de gestão e deve ser
acompanhado sistematicamente, uma vez que demonstra o interesse e a interação dos Associados
com a GREMIG. Além do mais, proporciona a orçamentação das despesas de maior volume da Associação, uma vez que suas instalações são dispendiosas. Proporciona, também, a previsão de receitas
geradas pelo restaurante e cantinas, eventos e outras fontes.

Tabela 1 – Frequência à Sede Campestre

No ano de 2010, em 168 dias de funcionamento, a Sede Campestre recebeu 44.212 frequentadores.
Média diária de 263,2 pessoas.
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Não temos condições de comparação com anos anteriores, uma vez que essa medição iniciou-se em
outubro de 2009. Mas, considerando os 3 últimos meses de 2009, a média de frequentadores foi de
287,4/dia, num período de maior frequência.
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3. INADIMPLÊNCIA
Como já foi dito em relatórios anteriores, a inadimplência da GREMIG passou a ser acompanhada a
partir de outubro de 2009. Como não havia trabalho de acompanhamento adequado, os dados
daquele ano foram reclassificados, de forma a termos condições de comparação entre os período
analisados. Isolamos os valores dasMensalidades dos Diversos, uma vez que este último diz respeito
aos convênios firmados com fornecedores de produtos diversos (sobretudo farmácias) com
descontos em folha de pagamento e, se a GREMIG não recebe do associado, também não transfere
aos fornecedores o valor devido, segundo os contratos firmados.
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Revendo a posição de 2009, a inadimplência foi de 4,0%. Porém, em 2010 alcançou a marca de 9,8%.
A sugestão feita à Diretoria da GREMIG é de que, num primeiro momento, os Associados inadimplentes sejam comunicados através de correspondência pela Associação, como de costume. Aqueles devedores há mais de 6 meses e que não responderem ao comunicado, sejam acionados legalmente
através da Assessoria Jurídica da GREMIG.
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4. FORÇA DE TRABALHO
4.1. PESSOAL PRÓPRIO
A GREMIG mantém o número de empregados do início do ano, ou seja, 71 empregados, exceto nos
meses de novembro e dezembro de 2010, quando o número caiu para 70. Apesar de ter havido 2
(duas) demissões no decorrer de 2010, uma foi prontamente substituída, por necessidade legal do
setor envolvido. A demissão ocorrida em outubro refere-se à Contadora, a qual foi substituída por
outra, em regime de contrato por tempo determinado e, em janeiro de 2011, foi definitivamente
admitida pela empresa e assumiu o Setor de Contabilidade.
Não ocorreu nenhuma alteração salarial durante o ano, exceto aquela determinada pelo Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2011, assinado em novembro de 2010.
A Folha de Pagamento de Salários e Remunerações, Encargos Sociais e Benefícios alcançou o valor de
R$2.205 mil, contra R$2.189 mil previstos no Planejamento Orçamentário de 2010. A diferença foi de
0,73% maior do que o previsto. Entretanto, ainda não foram processadas as demissões antes programadas. Em 2011 o projeto de redução de Pessoal terá a sua continuação, ajustada conforme as
necessidades da GREMIG.
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Tabela 2 – Custo de Pessoal Próprio – Realizado em 2010 – R$ mil
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4.2. PESSOAL CONTRATADO EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
Para suprir as necessidades da GREMIG em serviços que fogem à sua especialidade, para dar cobertura a áreas carentes de pessoal e cobrir atividades inconstantes ou que ocorrem em alguns dias da
semana, há contratações de empresa prestadoras de serviços que fazem a locação de pessoal para
essas finalidades.
Tabela 3 – Locação de Pessoal – em R$

Do total de R$632,3 mil desembolsados em 2010, R$500 mil (79,1%) foram destinados à Sede Campestre, representados por 26 contratados (60,5%).
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A GREMIG tem apenas 1 (um) empregado Lavador de Carros. Em seu período de férias a empresa
contrata, através de Locação de Pessoal, um empregado com essa especialidade para cobrir o período de férias. O mesmo ocorre com a Secretária da Diretoria e a Recepcionista.
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4.3. PESSOAL CONTRATADO POR RPA
Tabela 4 – Contratação de RPA – em R$

Tabela 5 – RPA – Quantidade de Pessoas por meses trabalhados
Durante o ano de 2010, 103 (cento e três) pessoas prestaram serviços à
GREMIG, a título de RPA. Cinco pessoas trabalharam nesta modalidade durante os 12 meses do ano; 4 pessoas durante 11 meses; e assim por diante,
conforme Tabela 5.
Os Prestadores de Serviços que trabalharam como RPA em períodos mais
longos do ano, são aqueles cuja contratação como empregado não se justifica e nem há maiores riscos de Passivo Trabalhista, segundo parecer da Assessoria Jurídica da GREMIG.
São exemplos principais destes casos: Advocacia, Perito Contábil do Conselho
Fiscal, Maestros do Coral e Químico de Juiz de Fora. Todos eles prestam serviços à GREMIG e a outras empresas.
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Enfermeira e Salva-Vidas trabalharam 11 meses. Os demais prestadores de
serviços trabalharam em eventos, festas, manutenções de campos de futebol, entre outras atividades. Conforme demonstrado na Tabela 4, 58,2% dos prestadores de serviços estiveram lotados na
Sede Campestre devido, principalmente, à flutuação de necessidades de serviços para atendimentos
aos Associados.
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4.4. FORÇA DE TRABALHO - RESUMO
Tabela 6 – Força de Trabalho – Resumo – ano 2010 – R$ mil
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A GREMIG gastou do seu Orçamento Anual de 2010, a quantia de R$3.117 mil em Força de Trabalho.
Pessoal Próprio, como não poderia ser diferente neste caso, respondeu por 70,7% do total dos recursos. A Locação de Pessoal ainda é muito alta, representando 20,3% do total. Os Contratados por RPA
representaram 9,0% do total. Entretanto, conforme demonstrado na Tabela 5, alguns prestadores de
serviços em regime de RPA, trabalham para a GREMIG durante todo o ano. A maioria, porém, presta
serviços esporádicos, em épocas e eventos especiais.
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5. RESULTADO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2010
Tabela 7 – DRE Mensal Comparada – ano 2010 – R$ mil

A GREMIG apresentou um Resultado Líquido 30,4% menor do que o Planejamento Orçamentário do
ano. De um valor planejado de R$1.461 mil, realizou-se R$1.017. Desta diferença de R$444 mil, a
maior contribuição veio da Transferência de Receitas de Associados aos representantes das cidades
polo do interior do estado. Foram transferidos R$333 mil, 75% da diferença a menor.
A Receita Bruta comportou-se razoavelmente bem, se desconsiderado o repasse de verbas para o
interior. As demais rubricas que a compõe, apresentaram um déficit de R$26 mil, sendo quem mais
contribuiu com essa diferença foram as Vendas da GREMIG, as quais ficaram R$224 mil aquém do
esperado. O consumo dos frequentadores da Sede Campestre foi muito abaixo do planejado. De uma
previsão de vendas nas cantinas e restaurante de R$419 mil, vendeu-se apenas R$335 mil, ou seja,
R$84 mil a menor. Previu-se R$496 mil para a receita de Eventos. O valor realizado foi de R$193,5
mil, R$302,5 mil a menos.
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As Despesas Operacionais foram R$93 mil maiores do que o previsto. A grande contribuição veio dos
Serviços de Terceiros. Essa rubrica cresceu 14,6% principalmente em função dos reajustes contratuais. Locação de Pessoal representa 35,9% de total. Em janeiro/2010, as prestadoras de serviços corrigiram os seus contratos em 7%. A prestação se serviços através de RPA, que engloba Assessoria Jurídica, Perito Contábil e os Maestros do Coral GREMIG, foi majorada em 17,7% para atender a continuidade dos contratos desses especialistas, principalmente. O Serviço de Consultoria, apesar de não
ter sido reajustado, apresentou um acréscimo de 9,5%, uma vez que o contrato foi aditado em setembro/2010 e alongado até o final do ano.
As Outras Despesas sofreram um acréscimo de 3,6%, principalmente em função da correção do Aluguel da Sede Administrativa, cujo percentual aplicado ao contrato foi de 53,2% a partir de outubro. A
Diretoria negociou o máximo que pode para chegar a este nível, pois o proprietário queria o dobro
do valor.
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O consumo de Materiais foi menor 23,3% do que o previsto, devido ao menor consumo de produtos
pelos frequentadores da Sede Campestre. Os demais materiais tiveram o seu consumo travado, tanto no Clube quanto na Sede Administrativa.
O custo de Pessoal ficou R$89 mil menor, representando 4,1% do previsto. Este valor, diferente daquele apresentado no item 4.1, anterior, se refere ao Pessoal da GREMIG após a transferência dos
custos dos empregados cedidos à GREMTUR.
Carece fazer algumas observações sobre as diferenças entre os valores das projeções e os realizados
em 2010, pelos seguintes motivos, principalmente:
a) Não havia um histórico das atividades da GREMIG em termos de necessidade de recursos, de
receitas prováveis e de número de participantes, sejam associados ou clientes externos;
b) Com isso, os valores médios de custos e receitas por frequentador da Sede Campestre, foram
estimados sem se basear em um banco de dados consolidado ou procedimentos estatísticos;
c) Os eventos realizados na Sede Campestre são pouco previsíveis, uma vez que dependem
muito do interesse de clientes externos, especialmente da Cemig;
d) Finalmente, a GREMIG não havia elaborado até então, um Planejamento Orçamentário detalhado como foi o de 2010.
A partir desta experiência, o Planejamento Orçamentário de 2011 foi elaborado segundo as necessidades das Diretorias e Setores, sobretudo com relação aos eventos socioculturais dos Setores de
Esporte e Promoção e Cultura.
A elaboração de um Planejamento Orçamentário Anual e, sobretudo, o seu cumprimento, dependem
da quebra de paradigmas, da mudança de cultura e de comprometimento.
Observar o Planejamento Orçamentário é o paradigma mais importante a ser quebrado.
O que estamos procurando, desde o início da Consultoria, é fazer com que os planejamentos de receitas, despesas e investimentos sejam metas para se alcançar os resultados esperados, sem riscos
de caixa, sem deixar de atender às necessidades de todas as Diretorias e Setores, proporcionando
transparência e tranquilidade aos administradores, aos empregados e a satisfação dos Associados.
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Estes pontos são os mais importantes, porém os mais difíceis de alcançar em curto prazo.
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6. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA GREMIG
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Tabela 8 – Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2009e 2010 – em R$
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Tabela 9 – Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2009 e 2010 – em R$
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NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010.
As práticas contábeis adotadas pela Associação Recreativa e Cultural dos Empregados da Cemig –
GREMIG, no exercício de 2010, estão de acordo com a Lei 6.404/76 e suas alterações.
As principais mudanças ocorridas no patrimônio da Associação durante o exercício de 2010 foram:
1. Ativo Não Circulante
1.1. Realizável a Longo Prazo – Empréstimos a Controlada
A GREMTUR (Gremig Turismo e Viagem Ltda) mantém suas atividades operacionais com recursos
oriundos de sua controladora GREMIG.Hoje mantem um saldo acumulado, a título de Empréstimos,
no valor de R$ 392.674,05.
1.2. Reavaliação de Bens do Ativo Imobilizado
1.2.1

Terrenos, Construções e Edificações

A Associação, no final do exercício de 2010, fez uma nova avaliação do seu imóvel denominado Sede
Campestre – Contagem/MG, com parâmetros estabelecidos com base em laudo técnico,emitido em
30 de dezembro de 2010, pelo Engenheiro Ronaldo Coelho de Freitas - CREA 46.243/D,Perito Avaliador.
1.3. Demonstrativo da Posição das Contas Envolvidas

1.3.1. Reserva de Reavaliação
O valor de R$ 3.149.623,41 da conta Reserva de Reavaliação, feita em 2003, foi totalmente revertido
em 30/12/2010.
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1.3.2. Construções e Edificações
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Do valor de R$648.641,71 de Depreciação, R$351.294,53 refere-se à realização da Reserva de Reavaliação do ano de 2003 a 2010, sendo que o saldo da Reserva de Reavaliação de Construções e Edificações fica com o valor de R$ 860.066,20 a ser realizado.
1.3.3. Posição da Conta de Imóveis

De acordo com a Lei 6.404/1976, por força da nova redação dada à alínea “d” do § 2º do art.178 e
pelo art. 1º da Lei nº 11.638/2007, a conta “Reserva de Reavaliação”, que até então recebia a contrapartida do aumento de valor de bens do ativo Permanente, em virtude de nova avaliação baseada
em laudo elaborado nos termos do art. 8º da Lei nº 6.404/1976, deixou de existir.
Já o art. 6º da mencionada Lei nº 11.638/2007 estabelece, por sua vez, que os eventuais saldos das
Reservas de Reavaliação existentes em 31.12.2007, devem ser mantidos até a sua efetiva realização,
ou estornados até 31.12.2008.
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Baseado na citada Lei nº 11.638/2007, a Reserva de Reavaliação feita pela GREMIG em 2003, a conta
de Construções e Edificações mantém para o ano de 2011, um saldo de R$ 860.066,20.
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Tabela 9 – Demonstração de Resultados dos Exercícios de 2009 e 2010 – em R$
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7. INVESTIMENTOS DE 2010
O Orçamento de Investimentos da GREMIG, para o ano de 2010, foi de R$701 mil a serem aplicados
no período de abril a novembro.
Este orçamento não foi cumprido conforme planejado, porém, os recursos disponibilizados para este
fim foram investidos e preservados até dezembro de 2010.
Tabela 10 – Orçamento de Investimentos para 2010 – em R$ mil

7.1. INVESTIMENTOS EM INFORMÁTICA
Exceto pelas dificuldades encontradas pela Diretoria Executiva em negociar um sistema ERP adequado às necessidades da GREMIG, o que ocorreu somente a partir de dezembro de 2010, o orçamento
de informática teve um andamento muito bom no ano. Foram aplicados entre atualizações de softwares, atualizações de hardwares e treinamentos vinculados, a importância de R$131,3 mil. Isso
representa 53,8% do total previsto.
Do restante, R$112,7 mil, R$79,0 será pago à TOTVS, empresa fornecedora do sistema ERP, pelos
seguintes serviços e licenças: software, treinamento, licenças de utilização, implantação e parametrização do sistema aos moldes da GREMIG. Os R$33,7 finais, estarão reservados para fazer frente, se
necessário, a investimentos de última hora, exigidos pela implantação do sistema.

As construções e reformas na Sede Campestre não foram levadas a termo em 2010. Foram executados 2 (dois) itens programados: a passarela do Almoxarifado e o Playground, iniciados e terminados
no ano. Os demais investimentos previstos passaram para 2011.
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7.2. CONSTRUÇÕES E REFORMAS
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7.3. ETA/ETE/OUTORGA
O processo para solução dos sistemas de tratamento de água e esgoto foi retomado. Apresentou-se
uma empresa, do Espírito Santo, com uma cotação na marca de R$1,5 milhão, ou seja, oito vezes
superior ao orçamento previsto em 2010. Essas alterações absurdas de orçamentos de engenharia,
segundo o nosso entendimento, ocorreram em função do crescimento da construção civil, refletido
no preço dos materiais, dos transportes, mão-de-obra especializada (pedreiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores, etc) e, principalmente, na visão técnica de mercado, regulada pelos órgãos ambientais competentes.
O valor previsto para este item foi de R$120 mil. A GREMIG, com a devida anuência da Cemig, pretende aplicar este valor na cobertura das quadras de peteca e futebol de salão, quadra de tênis e
gramado do Campo 3, uma vez que a associação recebeu aproximadamente 40 t de estrutura metálica, a título de doação, da Cemig.
7.4. POÇO ARTESIANO
Foi realizada uma tomada de preços com participação de 04(Quatro) empresas, porém não foi assinado o contrato com a empresa vencedora, devido à área da Sede Campestre ainda estar em registro
de escritura, em nome Cemig, inviabiliza procedimentos legais.
7.5. AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS
Os equipamentos previstos foram adquiridos: 1 (um) televisor com home theater e 1 (um) freezer de
grande capacidade, no valor total de R$20,6 mil.
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Foram adquiridos outros equipamentos, não previstos, em função de necessidades imediatas.
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GREMTUR
A GREMTUR, conforme já foi demonstrado no trimestre anterior, está operando deficitariamente. As
vendas aumentaram nestes últimos meses, uma vez que a média mensal de pacotes de janeiro a
setembro foi de 43 pacotes/mês e no último trimestre alcançou 64 pacotes/mês.
Entretanto, mesmo com este aumento médio de 48,9% nas vendas de pacotes, a representatividade
do período foi pequena em relação ao restante do ano, não provocando grandes alterações.
No ano em análise, a GREMIG operou com pacotes de valor médio em torno de R$1.576, sendo que
as 213 vendas realizadas proporcionaram um faturamento médio de R$4.314/venda.
O maior problema com a empresa é o baixo volume de vendas. Dos 245 dias de trabalho do ano de
2010, ocorreram 213 vendas, o que, em média, representa 1 (uma) venda por dia. Nos demais 32
dias trabalhados não houve produção efetiva.

Tabela 11 – Quantidade de Pacotes por intervalo de valor (R$) – ano de 2010 ( ¹ )
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De acordo com a Tabela 11, 87,8% dos pacotes vendidos são de valor menor ou igual a R$ 2.500.
Pacotes de valor mais alto aconteceram com muita raridade, sendo que foram vendidos 2 em junho,
de valor entre R$9.001 e R$9.500. Esta baixa agregação de valores não é capaz de diluir os custos
fixos da empresa, os quais são a maior parte de toda as suas despesas.
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Tabela 12 – Valor das Vendas por intervalo de valor (R$) – ano de 2010 ( ¹ )

A GREMIG está negociando com uma empresa de maior porte, com grande participação no mercado
de turismo, uma forma de parceria. A intenção é dar continuidade à GREMTUR, porém com geração
de receitas que agreguem valor à GREMIG e ofereça um atendimento personalizado ao Associado,
aos demais empregados do Grupo Cemig e aos clientes de maneira geral.
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Tabela 13 – Indicadores da GREMTUR – ano de 2010
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Tabela 14 – Demonstrações Financeiras da GREMTUR – ano de 2010

NOTAS EXPLICATIVAS
ATIVOS
1. Ativos Circulantes
O Ativo Circulante da sociedade (Disponível e Realizável a Curto Prazo) está demonstrado aos seus
valores originais.
2. Ativo não Circulante
O Ativo não Circulante é representado pela conta do Imobilizado que é demonstrado ao custo ou
valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear com taxas estabelecidas na
legislação do Imposto de Renda.
GRUPO DE ATIVOS

% DE DEPRECIAÇÃO

Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Hardware

10
10
20
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3. Principais mudanças ocorridas no Ativo Imobilizado:
3.1.

Da conta Direito de Uso Linha Telefone foi baixado o valor de R$ 3.316,48, a ajuste de exercícios anteriores, por ter sido extinto esse direito pela ANATEL;
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3.2.

A conta Benfeitorias em Imóveis de Terceiros foi extinta devido à reversão da depreciação no
valor de R$ 1.867,43, e pelo lançamento a Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$
1.302,71;

3.3.

Na conta de Depreciação foi feito um ajuste no valor de R$2.684,34, devido a cálculo a maior
na subconta Máquinas e Equipamentos, em exercícios anteriores.

PASSIVO
1. Passivo Circulante
O passivo circulante é composto por Fornecedores e Tributos a Recolher, totalizando o valor de R$
1.083,57.
2. Passivo Não Circulante
Exigível a Longo Prazo, subconta Empréstimos à Controladora, refere-sese à Folha de Pagamentos
dos empregados cedidos pela Gremig, totalizando, em 2010, um valor de R$ 396.433,83.
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Tabela 15 – Demonstração de Resultado do Exercício – DRE – ano de 2010
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Conforme a DRE de 2010, a GREMTUR fechou o ano com um prejuízo contábil de R$50,2 mil. Em
virtude de todos os procedimentos acima alinhavados, o processo operacional da empresa não sofreu mudanças, mantendo-se uma receita insuficiente para cobrir as despesas realizadas no mesmo
período.
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Conforme já foi dito no Item 8, acima, a GREMIG está desenvolvendo parceria com empresa do setor
de turismo, de forma a alavancar a GREMTUR. Estes negócios deverão ser finalizados ainda no primeiro semestre de 2011. Como se trata de um contrato com outra empresa, a velocidade de respostas às nossas ansiedades é baixa. Isso é uma vantagem para a Empresa, considerando a necessidade
de segurança do negócio.
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8. CONCLUSÃO
A GREMIG, em 2010, passou por um processo de modernização financeira e administrativa.Isto aconteceu principalmente em função dos seguintes fatos:
1. O Planejamento e Orçamento de Receitas, Despesas e Investimentos da GREMIG, passaram a ser
peças mestras para o controle de resultados. Neste sentido, muitas inovações, adaptações e mudanças comportamentais ainda deverão ocorrer. São mais demoradas, mas estão sendo implantadas constantemente e com firmeza.
2. A Estrutura Organizacional da Empresa foi modificada. Em março de 2010 criou-se o Setor de
Tesouraria, dando responsabilidade e transparência às movimentações financeiras da GREMIG,
através de empregados específicos, signatários de termos de compromisso de responsabilidade e
confidencialidade;
3. Nos meses de novembro e dezembro de 2010 foi desenvolvido e aprovado em reunião da Diretoria e, em seguida, do Conselho de Administração, o Plano de Cargos e Salários da GREMIG. O plano foi implantado a partir de janeiro de 2011 e será registrado no Sindicato e no Ministério do
Trabalho em maio de 2011.
4. Foram reestruturados funcionalmente os setores: Administrativo (ocupado pelo Gerente Geral
da Sede Administrativa), Promoção e Cultura, Assessoria de Planejamento, Esportes, Interior e
Administrativo da Sede Campestre. Os setores foram assumidos pelos empregados que informalmente já os ocupavam. Este fato trouxe maior facilidade de acesso às informações dos setores e melhor distribuição de tarefas entre as equipes. Ocorreu maior fluidez com os processos da
Empresa, melhor velocidade de resposta e mais precisão das informações.
5. A GREMIG está se preparando para terceirizar o restaurante e cantinas da Sede Campestre. Para
isso, está ultimando os levantamentos dos valores dos equipamentos e utensílios que são utilizados na operacionalização destes locais. Após essa etapa será iniciada a concorrência para a escolha da empresa que assumirá o restaurante e as cantinas do clube.
6. A GREMTUR está negociando um contrato de parceria com uma empresa, com larga penetração
no mercado de turismo, com o intuito de se alavancar e inverter os resultados negativos dos dois
últimos anos, contribuindo positivamente para o resultado da GREMIG.
Ao final deste relatório estão os anexos: ANEXO I – GREMIG – Movimentação Financeira em 2010 e
ANEXO II – GREMIG – Comprovação de Aplicação de Recursos – 2010.

Belo Horizonte, 15 de maio de 2011.
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