
 

 

 

RELATÓRIO FINAL DE GESTÃO 

 

Considerando o pedido de minha exoneração ao magnífico Reitor, onde estarei me 

desligando da função de Diretor Executivo a partir de 24/07/2015, estou elaborando este relatório 

onde estamos demonstrando o atual cenário e tendências com relação a Fundação Rádio e 

Televisão Educativa de Uberlândia – RTU. 

 

1) AVALIAÇÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA 

A partir de 01/01/2015 estamos convivendo com um cenário de déficit mensal acumulado 

constante, considerando que o novo contrato com a Câmara Municipal de Uberlândia que passou 

a vigorar em 2015, que representava 70% do nosso faturamento, teve um decréscimo de 

R$35.000,00 em função da queda do número de veiculações e a utilização de estúdio por parte da 

entidade contratante. Mesmo considerando esta queda de receita, o contrato com a Câmara 

Municipal continua superavitário em aproximadamente R$20.000,00 mas insuficiente para 

subsidiar as outras despesas, principalmente a folha de pagamento total, uma vez que o valor do 

repasse mensal da UFU é insuficiente para complementar o custo da folha de pagamento da força 

de trabalho lotada nas instalações da RTU, que corresponde atualmente a R$121.000,00, 

considerando os encargos. 

Por outro lado a atual administração teve o zelo de não aumentar o quadro de pessoal, 

sendo que o valor da folha de pagamento teve um acréscimo em abril de 2015 em função da 

antecipação de 5% estendida aos nossos funcionários referente ao dissidio anual que ainda está 

em processo de negociação junto ao SINTET. 

Um outra consequência do déficit é que a antecipação de 5% nos salários não teve 

contrapartida idêntica de nossas fontes de recursos contratuais fixas porque ainda não recebemos 

a reposição da Câmara com relação a esta antecipação referente a força de trabalho lotada 

naquela casa legislativa, um vez que esta reposição se dará com a homologação do acordo 

coletivo junto ao Ministério do Trabalho, que está previsto para 2º semestre de 2015.  

O nosso contrato com a UFU foi reajustado este ano a partir de abril de 2015 mediante 

aditivo pelo índice preconizado no contrato inicial que é o IGP-DI/FGV que foi de 3.4529% 

portanto bastante inferior ao índice de antecipação de reajuste concedido aos funcionários a partir 

de abril de 2015. Lembramos que o déficit acumulado até o presente momento ainda não 

conseguiu reverter a situação confortável de solvência para insolvência da Fundação RTU. O que 

está acontecendo é que o excedente de liquidez vigente (Disponibilidades - Potenciais 

Obrigações) está diminuindo por causa do déficit mensal (vide anexo). Se este déficit persistir 

estamos correndo o risco de reverter a situação de solvência para a insolvência a partir de outubro 

de 2015. 



 

 

 

2) CENÁRIO PROJETADO, RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS A SEREM TOMADAS 

 

2.1) Com relação as Receitas 

Devemos levar em consideração que o decréscimo de receita deve ser temporário, uma 

vez que estamos pleiteando junto a UFU a elaboração de um novo contrato cujo valor no mínimo 

deve corresponder ao custo da folha de pagamento adicionado com encargos dos 33 funcionários 

lotados na sede da RTU. Também é imperativo a elaboração de um aditivo junto a Câmara 

Municipal de Uberlândia para a incorporação do percentual do dissidio anual de 2015 no valor 

contratual. 

Por outro lado, paralelamente as estas ações devemos buscar novas alternativas de receitas 

via projetos, parcerias, patrocínios institucionais, veiculações, produções, apoio cultural entre 

outras, considerando a missão estatutária da Fundação RTU e nosso relacionamento com a 

entidade apoiada UFU. 

2.2) Com relação Custos e Despesas 

Reavaliação do quadro de pessoal, considerando que a folha de pagamento corresponde a 

95% dos custos e despesas totais concomitante ao ordenamento das distribuições de tarefas, 

visando a otimização da força de trabalho, de acordo com a carga horária contratual de cada 

funcionário, principalmente com relação ao veículo de comunicação TV e Produção de Vídeos 

Institucionais. Esta reavaliação poderá resultar em um enxugamento da atual força de trabalho, 

considerando as atuais demandas rotineiras de trabalho e as demandas sazonais. Avaliar após a 

implantação do modelo digital, a redução da carga horária dos funcionários na área técnica. 

Visando uma readequação da força de trabalho da RTU para minimizar custos da folha de 

pagamento, sugerimos intensificação da contratação de estagiários vinculados aos cursos de áreas 

de conhecimento Afins da UFU, para atuarem no segmento jornalístico, compreendendo 

produção, edição e apresentação dentre outras funções. 

   

3) INVESTIMENTOS E CONCESSÕES JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

3.1) Busca de parcerias visando a conversão do modelo analógico de TV para o modelo digital 

uma vez que de acordo com o projeto técnico já elaborado existe uma necessidade de 

aproximadamente R$1.000.000,00 para concretizar esta mudança. Alguns projetos de parcerias e 

tratativas estão em andamento junto a Fundação Banco do Brasil e Grupo Algar. 



 

 

3.2) Pleitear junto ao Ministério das Comunicações, o aumento de potência da nossa Rádio que 

opera atualmente em 300 watts, que passaria operar com 1.000 watts de potência, através de 

elaboração de projeto técnico para adequação do nosso transmissor. 

 

4) ANÁLISE CONCLUSIVA 

4.1) No mínimo, se ocorrer uma revisão contratual com a UFU, dando condições da Fundação 

RTU para obter o seu ponto de equilíbrio financeiro e se no mínimo ficarem inalterados os 

valores dos custos e despesas, a partir de outubro de 2015 a situação de déficit mensal já poderá 

ser revertida para superávit, que gradualmente eliminará o déficit acumulado, visando 

principalmente deixar intocável a reserva técnica que corresponde aos recursos financeiros 

provisionados e aplicados no mercado financeiro, para a Fundação arcar com possíveis passivos 

trabalhistas futuros.  

4.2) É imprescindível a necessidade de buscar novas fontes de recursos para investimentos, 

visando a conversão do modelo analógico para o modelo digital, através de parcerias com 

Fundações vinculadas a corporações ou entidades que atuam no segmento de tecnologia da 

informação, uma vez que existe a previsão do apagão analógico em 2018. 

4.3) Cumprir rigorosamente o cronograma de montagem de documentação visando a renovação 

de 2 em 2 anos do recredenciamento da Fundação RTU junto ao Ministério da Educação, 

necessidade imperiosa para que nossa Fundação desempenhe seu papel junto a instituição 

apoiada, Universidade Federal de Uberlândia. 

4.4) Continuar dando condições para que nossos veículos de comunicações, Rádio e TV 

Universitária, continue sendo laboratório de ensino a ser utilizado pela Faculdade de Educação da 

UFU principalmente pelo curso de Comunicação Social. 

4.5) Revisão contratual com a nossa atual cabeça de rede, Rede Minas, estipulando novas 

condições, novos direitos e obrigações recíprocas e ao mesmo tempo articular para buscar novas 

parcerias e novos convênios com outras redes de abrangência nacional que atuam no segmento 

educativo, cultural, artístico e acadêmico. 

 

Uberlândia, 22 de julho de 2015. 

 

João Batista do Amaral 

Diretor Executivo 

Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia 

  

 


