
 

 

 

TÍTULO: GESTAO DE CAPITAL DE GIROTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUMINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JAQUELINE OLIVEIRA BATISTA BELMIRO FERREIRA, JOICE KELLY ORTEGA
CONRADO, TALITA DE FATIMA SILVA CAVALCANTE
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RICARDO YOSHIO HORITAORIENTADOR(ES): 



GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO 

 

1. RESUMO 

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

recursos de curto prazo aplicados nas atividades operacionais da empresa, pois estas 

operações têm como finalidade produzir um retorno satisfatório ao capital investido. A 

má administração do capital de giro pode inviabilizar as atividades operacionais, 

comprometendo a sobrevivência do empreendimento. O presente trabalho analisou, 

através de pesquisa bibliográfica, aspectos relativos à gestão de capital de giro das 

empresas, especialmente no que diz respeito ao conhecimento das fontes de 

financiamento disponíveis no mercado financeiro. Observou-se a importância de 

detectar antecipadamente a necessidade de capital de giro para que possa planejar a 

captação de recursos no mercado financeiro a custos inferiores ao que se obteria em 

uma necessidade iminente. 

PALAVRAS-CHAVE: Capital de Giro, captação de recursos financeiros, custos 

financeiros. 

 

 

2. INTRODUÇÃO      

Segundo LEMES JUNIOR, RIGO, CHEROBIM (2005) a alocação dos recursos 

financeiros de curto prazo necessita de agilidade nas decisões de sua gestão.  

Conforme defende TÓFOLI (2012), a análise do capital de giro visa gerenciar os 

ativos e passivos circulantes do empreendimento.  

HOJI (2004) elucida que o capital de giro, através da atividade operacional, sofre 

transformação em seu estado patrimonial, refletindo em acréscimos a cada 

transformação, retornando à situação de disponibilidades financeiras.  

 

3. OBJETIVO      

O presente trabalho tem como escopo aprofundar nos conceitos que envolvem a 

gestão do capital de giro das empresas, bem como pesquisar as principais fontes de 



captação de recursos existentes no mercado financeiro e por fim, avaliar a importância 

desta gestão no sucesso do empreendimento. 

 

4. METODOLOGIA 

  O presente trabalho foi elaborado através de pesquisa bibliográfica visando à 

elucidação dos conceitos relativos ao capital de giro, seu contexto dentro das 

empresas, os fatores que os influenciam e as formas de obtenção de recursos para 

seu gerenciamento, as principais fontes disponíveis e encargos financeiros vigentes 

em sites especializados. 

 

  

5. DESENVOLVIMENTO  

GITMAN (2006) conceitua que, em geral o capital de giro líquido é definido como 

a diferença entre os ativos circulantes e passivos circulantes da empresa. TÓFOLI 

(2012) considera que a formação do capital de giro está alicerçada nas atividades da 

empresa como produção, vendas e cobranças. No entanto, os prazos dessas atividades 

não são sincronizados. Este fator determina a divisão do Capital de Giro em Fixo - 

volume mínimo de ativo circulante necessário para manter a empresa em 

funcionamento - e Variável - necessidades adicionais ou temporais de recursos.  

Salienta ainda que esta gestão compreende num processo de tomada de decisão 

envolvendo a liquidez, ou seja, a capacidade de corresponder aos compromissos de 

curto prazo e a rentabilidade, que é o resultado econômico gerado pelo investimento do 

capital da empresa. Conforme ARANHA (2011), parte deste capital é financiado pelos 

fornecedores, que concederam um prazo de pagamento.  

STANCIL (1987) lembra que a importância da capacidade de geração de caixa é 

uma informação essencial para a gestão financeira.  

O numerário mantido no caixa da empresa, os saldos em contas bancárias e 

aplicações financeiras de resgate imediato, de acordo com TÓFOLI (2012), são 

denominados como disponibilidades. Para atingir uma administração mais eficaz das 

disponibilidades utiliza-se o Fluxo de Caixa Planejado, que projeta as entradas e saídas 



num período e o Fluxo de Caixa Real, registrando os acontecimentos efetivos de 

movimentação de numerários da empresa.  

No entanto há divergências entre os resultados planejados e os realizados. Para 

CATELLI (2001) esses desacordos ocorrem basicamente por: alteração nos preços dos 

produtos/serviços em função da inflação, compras externas, elevação dos valores da 

folha de pagamento, altos custos financeiros, queda das vendas, aumento da 

inadimplência, destinação de saldos positivos para objetivos diferentes daqueles 

planejados, mau gerenciamento dos ciclos operacional e financeiro, pela defasagem da 

renovação de estoques, entre outros. 

Em contrapartida, o gestor deve utilizar continuamente estratégias financeiras 

para obter um controle eficaz das entradas e saídas do caixa. TÓFOLI (2012) cita que 

para a empresa estar preparada para possíveis divergências financeiras, o ideal é 

adotar algumas estratégias, como: uma boa negociação de prazo de pagamento no ato 

da compra, retardando o pagamento de valores a pagar sem prejudicar a empresa de 

terceiros; girar os estoques com a maior rapidez possível e evitar falta de estoques; 

receber o mais breve possível, duplicatas a receber, mas ser prudente na política de 

cobrança. 

Caso a empresa necessite de capital de giro, o gestor poderá recorrer à 

captação de recursos financeiros externos. Para MELO e LEITÃO (2007) a captação 

destes recursos é um processo que envolve o bom relacionamento com instituições 

financeiras, honrar os compromissos financeiros e fidelizar parcerias de longo prazo. Já 

o SEBRAE/ES (2012) conceitua que o crédito bancário tem o papel de contribuir para 

alavancar o desempenho da empresa. Pode ser obtido para gerar mais dinheiro, seja 

na forma de capital de giro, ou na forma de investimentos.  

Segundo PEREIRA (2009), no Brasil, a concessão de crédito é atividade 

exercida por Instituições Financeiras, prevista em texto constitucional, sob a fiscalização 

do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. De acordo com o SEBRAE/ES 

(2012) para ocorrer a concessão de crédito é necessário que o empreendimento atenda 

os requisitos propostos pelas instituições financeiras, sendo eles: possuir cadastro sem 

restrições; manter bom relacionamento com a instituição financeira; disponibilizar 

informações contábeis fidedignas; obter limite de crédito cujo valor do limite de crédito é 



calculado principalmente com base nas informações patrimoniais e financeiras;  

oferecer garantias. 

As principais instituições financeiras que auxiliam os empreendimentos na 

captação desses recursos, de acordo com o SEBRAE/ES (2012), são: Bancos Públicos 

e Privados, BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Bancos 

de Desenvolvimento Estadual e Regional, Cooperativas de Crédito, Instituições de 

Microcrédito e Financeiras.  

 

6. RESULTADOS 

Na condução das atividades operacionais, em determinadas situações, pode 

haver a necessidade de levantar recursos de curto prazo e desta forma, é importante 

que o gestor financeiro tenha conhecimento dos instrumentos de captação disponíveis 

no mercado financeiro, seus custos e sua operacionalização. Abaixo, segue a relação 

das linhas de crédito de algumas instituições financeiras.  

 

RELAÇÃO DAS LINHAS DE CRÉDITO 

MPO - Microcrédito Produtivo Orientado – Banco do Brasil 

Finalidade: Atender as necessidades de capital de giro e investimento de empresas 

de pequeno porte. Possui a facilidade de negociação, com atendimento no próprio 

local de trabalho. Voltado para o Microempreendedor Individual (MEI) e 

Microempresas. 

Vantagens: Valor financiado: até R$ 15.000,00, limitado a 3 (três) operações por 

cliente, por ano;  Taxa de juros: 0,4% a.m., equivalente a 5% a.a.; Tarifa de 

acompanhamento do crédito: 1% do valor liberado – máximo de R$ 150,00.  Sem 

cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 

Garantias: Requer avalista. 

Prazo: Até 12 meses, com carência de 30 dias e referente a investimento o prazo de 

até 18 meses, com carência de 30 dias. 

Crédito Multirrecebíveis - Bradesco 

Finalidade: Antecipação dos créditos a receber da empresa utilizando-se como capital 

de giro e/ou limite de conta garantida colocando os recebíveis de duplicatas, cheques 



e cartões de crédito Visa, American Express®, Mastercard e Cartão Visa Vale 

(refeição/alimentação) como garantia. 

Garantias: Recebíveis de duplicatas, cheques, cartões de crédito Visa, American 

Express®, Mastercard e Cartão Visa Vale (refeição/alimentação). 

Vantagens: Prazo de 4 a 24 meses, sem carência; Taxa de juros de 0,40742% ao 

mês, com Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) de 1% sobre o valor do empréstimo com 

pagamento no ato da contratação; IOF de alíquota zero; Pagamento efetuado em 

prestações mensais e sucessivas, calculadas com base no Sistema PRICE e feito 

através de boleto bancário ou débito em conta corrente. 

Limites: de acordo com a aprovação. 

Garantias: Aval dos sócios/dirigentes ou de terceiros. 

Proger Investimento (linha de investimento) - Caixa 

Finalidade: É uma linha de crédito, instituída pelo Ministério do Trabalho, que utiliza 

recursos do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador. Destinada para 

empreendimentos que proporcionem a geração e/ou manutenção de emprego e renda 

à Micro e Pequenas Empresas constituídas e estabelecidas há mais de 12 meses 

consecutivos, com faturamento anual de até R$ 7,5 milhões.*Operação sujeita a 

aprovação de crédito e disponibilidade de recursos do FAT. 

Limites: Definidos a partir do resultado da avaliação de risco de crédito podendo 

atingir até 90% do projeto, limitado a R$ 600.000,00. Inclui-se nesse limite a parcela de 

capital de giro associado, quando houver, que não pode exceder a 35% do total do 

financiamento, limitada a R$ 30.000,00. 

Vantagens: Prazo de até 48 meses, incluindo carência de até 6 meses; Taxa de juros 

composta de TJLP + 5% ao ano e IOF conforme legislação vigente. Durante período 

de carência, é devido o pagamento mensal da parcela de juros e TJLP; Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) correspondente a 2% do valor da operação, limitada ao 

mínimo de R$ 40,00 e máximo de R$ 350,00; Limite de crédito expressivo; Diversidade 

de itens financiáveis; Prestações mensais calculadas pela Tabela PRICE e debitadas 

automaticamente em conta corrente; Isento de IOF. 

Garantias: Aval dos sócios; Alienação fiduciária de equipamentos e/ou veículos. 

Antecipação das vendas com cartões de crédito na maquininha Santander 



Finalidade: Todas as vendas realizadas com cartões de crédito das bandeiras Visa 

e/ou MasterCard na maquininha do Santander podem ser antecipadas. O dinheiro 

antecipado serve para reforçar o capital giro. 

Vantagens: Possibilidade de antecipar as vendas de até 365 dias; A operação de 

crédito é isenta de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras); Operação sem 

cobrança de tarifa de contratação; Clientes Santander com a Conta Integrada1 têm 

taxa a partir de 1,7% a.m. 

Garantias: Créditos futuros vendidos provenientes das vendas à vista e/ou parceladas 

no cartão de crédito. 

Fonte: Adaptado de SEBRAE/ES (2012) 

 

A seguir, será evidenciado um breve rol das taxas para capital de giro de 

algumas instituições financeiras. Essas informações foram pesquisadas no site oficial 

do Banco Central do Brasil com vigência para o período de 07/07/2014 a 11/07/2014.   

Fonte: adaptado de Banco Central do Brasil. 

 

Nota-se que se for detectada antecipadamente uma necessidade de Capital de 

Giro, é possível fazer um planejamento, escolhendo uma linha de crédito mais 

apropriado para a empresa, negociando as taxas de juros junto aos bancos. Caso não 

Taxas de Juros para Capital de Giro - Banco Central do Brasil 

Instituiçã
o 

Cheque 
especial 

Prazo 
inferior a 
365 dias 

Prazo 
superior a 
365 dias 

Desconto 
de 

Cheques 

Antecipação 
fatura de 
cartão de 

crédito 

Conta 
garantida 

% a.m. % a.m. % a.m. % a.m. % a.m. % a.m. 

BCO 

BRADESCO 
S.A. 

8,5 2,28 1,12 2,93 2,77 4,3 

BCO DO 

BRASIL S.A. 
9,06 1,76 1,14 2,89 2,41 2,22 

BCO 
SANTANDER 

(BRASIL) S.A. 

10,81 1,97 1,22 2,42 2,6 2,27 

CAIXA 
ECONOMICA 

FEDERAL 

6,94 1,58 1,45 2,07 - - 

HSBC BANK 
BRASIL SA 

BCO MULTIP 

10,22 1,42 2,11 2,44 2,75 2,18 

ITAÚ 

UNIBANCO 
BM S.A. 

8,43 2,08 1,26 2,7 3,61 2,54 

BANCO 

MERCANTIL 
2,4 2,4 2,3 2,44 - 2,73 



se faça um planejamento, corre-se o risco de utilizar os recursos como o disponibilizado 

pelo cheque especial, cuja taxa de juros é consideravelmente superior às demais linhas 

de crédito, comprometendo a estabilidade financeira do empreendimento. 

A apresentação de algumas linhas de crédito disponíveis no mercado demonstra 

a importância do seu conhecimento para as empresas que decidem se socorrer do 

apoio das instituições financeiras. Através de um planejamento pode-se suprir suas 

necessidades sem comprometer o seu capital de giro. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo demonstrou algumas técnicas utilizadas para gestão 

financeira do Capital de Giro que contribuem significativamente para a maximização do 

lucro da empresa. 

A necessidade de Capital de Giro é um dos maiores desafios do administrador 

financeiro, pois um elevado volume de Capital de Giro irá desviar recursos financeiros 

que poderiam ser investidos nos ativos permanentes da empresa. Por outro lado, o 

capital de giro muito reduzido restringirá a capacidade de operação e de vendas da 

empresa. Resta encontrar o equilíbrio da necessidade para atribuir a empresa um 

controle de suas finanças. 

Por fim, as empresas de um modo geral, necessitam de uma reserva de Capital 

de Giro bem administrado para se desenvolverem de forma saudável e conquistar o 

almejado sucesso do empreendimento. 
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