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Introdução: O ato de ações voluntárias por parte de empresas faz contribuir para uma
sociedade mais justa e um ambiente mais limpo. O não interesse dos benefícios
gerados pelas organizações apenas para os proprietários é o conceito real de
Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Esse vem-se tornando cada vez mais um
fator decisivo para o crescimento e sobrevivência das empresas, evidenciando que o
papel destas no desenvolvimento local deve ser debatido a partir de uma concepção
mais sistêmica, superando a idéia tradicional de que seu papel resume-se a geração de
riquezas, de empregos e pagamento de impostos. Objetivo: Este trabalho tem como
objetivo analisar o grau de comprometimento de ações de responsabilidade social da
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG tendo como parâmetro o valor
patrimonial da empresa.  Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo
estudo de caso. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível de modo que possibilite
a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Quanto à técnica
de pesquisa é classificada como documental, em que os dados coletados referem-se às
informações disponibilizadas nos relatórios Balanço Patrimoniais e dos Balanços
Sociais da empresa pesquisada, divulgadas nos próprios sites da companhia. Foi
realizada uma comparação dos anos de 2008 e 2009. Utilizou-se de indicadores para
determinar o grau de comprometimento da empresa para com a sociedade. Resultados:
No que tange a análise do grau de comprometimento de ações de RSE da CEMIG
tendo como parâmetro o valor patrimonial da empresa, objeto de estudo da presente, a
companhia teve acréscimo em seu investimento interno tendo destaque em capacitação
profissional (53,25%) e no externo em educação (7,76%) e doações (4,93%). Todos os
outros itens citados nos relatórios anuais e de sustentabilidade obtiveram redução
mesmo ocorrendo acréscimo no patrimônio líquido de 2008 para 2009 da empresa.
Contudo a companhia sofreu alguns impactos em seu patrimônio devido à receita
gerada em 2009, pois, houve redução nas tarifas dos consumidores de 12,08% a partir
de 8 de abril de 2008 e registro de passivos regulatórios apurados em função do ajustes
na revisão tarifárias de uma das empresas do grupo, o que teve efeito retroativo em
2008, o que representou uma redução na receita bruta no valor de R$214,00 milhões,
em 2009. Nets  período o lucro líquido da empresa teve um aumento de 60,89% de
2008 para 2009, o que mostra de forma transparente as condições positivas da mesma.
Conclusão: Os resultados obtidos das ações feitas pela Cemig permitem concluir que a
mesma tem contribuído com o social, porém poderia ser de forma mais significativa,
visto que a empresa tem potencial e poder aquisitivo para isso, considerando às
condições econômicas da empresa estudada.
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