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1. Resumo 

Um dos aspectos que os gestores financeiros devem atentar é a administração dos 

recursos de curto prazo, pois estes são aplicados nas atividades operacionais da 

empresa, atividades estas que existem em função do empreendimento. A condução 

indevida da administração de capital de giro pode inviabilizar a atividade operacional 

da empresa, comprometendo a continuidade da mesma. O presente trabalho tem 

como escopo aprofundar nos conceitos relativos ao capital de giro das empresas, 

especialmente conhecer as fontes de financiamento disponíveis no mercado 

financeiro baseando-se em pesquisa bibliográfica e levantamento das linhas de 

crédito para capital de giro em instituições financeiras. 

2. Introdução      

A responsabilidade de um gestor em uma empresa é administrar seus 

limitados recursos com objetivo maximizar suas riquezas visando sempre manter a 

sua continuidade. A administração da área financeira é um dos pontos que merece 

a devida atenção, especialmente no que se refere ao capital de giro. 

Para TÓFOLI (2012), a análise do capital de giro visa gerenciar os ativos e 

passivos circulantes do empreendimento. Através de determinados índices buscam 

interpretar sua situação econômico-financeira em um determinado momento. 

  Diante do exposto, ressalta-se a importância de se aprofundar nos aspectos 

relativos ao capital de giro das empresas e a melhor forma de administrá-lo, 

buscando conhecer suas fontes de financiamento em caso de necessidade para 

uma melhor gestão empresarial.   

3. Objetivos  

    Este trabalho visa o aprofundamento nos conceitos que envolvem o capital de 

giro das empresas, as formas de captação de recursos existentes no mercado 

financeiro e avaliar a importância desta gestão no sucesso do empreendimento. 

4. Metodologia      

O desenvolvimento da pesquisa iniciará através de uma revisão bibliográfica 

aprofundando os conceitos relativos ao capital de giro, seu contexto dentro das 

empresas, fatores que o influenciam, as formas de obtenção de recursos para seu 

gerenciamento. Serão abordadas as atuais fontes de recursos através de pesquisa 

em instituições financeiras comerciais, os produtos disponíveis, custos e formas de 

obtenção. 



5. Desenvolvimento 

A questão do capital de giro das empresas é dinâmica necessitando uma 

atenção especial por parte dos gestores financeiros, pois pode comprometer sua 

rentabilidade ou até a solvência da empresa. (BRAGA,1991).  

Um estudo feito com as mil maiores empresas, segundo a revista Fortune, 
revelou que mais de um terço do tempo dos administradores financeiros é 
gasto gerindo ativos circulantes e que cerca de um quarto é consumido 
gerindo passivos circulantes. (GITMAN, 2007, p.510) 

 

 Segundo este mesmo autor, a administração de curto prazo deve buscar o 

equilíbrio entre rentabilidade e risco estabelecendo o nível ideal de ativos e passivos 

circulantes, analisando o ciclo de conversão de caixa para  trata-lo de forma. 

Lemes Junior, Rigo, Cherobim (2005) afirmam que os recursos financeiros de 

curto prazo são utilizados para financiar as atividades operacionais do 

empreendimento, e a alocação de tais recursos necessitam agilidade nas decisões 

de sua gestão. Estes autores lembram que a ao negociar preços e prazos de 

pagamento com os fornecedores refletem na política de preços e prazos de vendas, 

pois os dois fatos influenciam diretamente o capital de giro das empresas.  

6. Resultados Preliminares 

O estudo elaborado por Souza, Luporini, Souza (1996) abordou a importância 

do capital de giro na gestão financeira pelo fato deste estar diretamente ligado ao 

ciclo operacional e o giro dos negócios. Um dos aspectos observados foi que, o 

capital de giro da indústria analisada representou em média 16% do total do ativo. 

Simon (2009) analisou as principais fontes de captação de recursos 

provenientes de bancos comerciais, os custos correspondentes, demonstrando a 

importância da abordagem deste tema. 

Fusco (1996) relacionou o capital de giro e o nível de vendas abordando a 

alavancagem de vendas com o ponto de equilíbrio baseado no capital de giro. 

Silva (2002) abordou o fato das indústrias de confecções do estado do 

Paraná, de médio e grande porte, têm utilizado os instrumentos contábeis como 

gestão do capital de giro e constatou que 64% das empresas visitadas utilizam a 

contabilidade como ferramenta de gestão. 
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