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Conhecer os principais elementos da gestão financeira de
curto prazo, especialmente no que se refere à gestão do caixa.
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Independentemente de sua missão, ou se a empresa é publica ou privada, se possui fins
lucrativos ou não, se é grande ou pequena, suas operações incluem atividades rotineiras, mais
apropriadamente chamadas de ciclo operacional, em que os eventos são repeti ti vos.

O capital de giro refere-se aos recursos financeiros, próprios ou de terceiros, necessários para
sustentar as atividades operacionais, no dia a dia das empresas.

A administração financeira de curto prazo tem como objetivo gerir cada um dos ativos e
passivos circulantes, a fim de alcançar um equilíbrio entre lucratividade e risco.

Os ativos circulantes (capital de giro ou capital circulante) representam investimentos que
circulam de uma forma a outra, durante a condução dos negócios: transição de caixa para

estoques, destes para duplicatas a receber e de volta para caixa, que compõem o ciclo
operacional da empresa.

Os passivos circulantes representam os financiamentos de curto prazo da empresa (obrigações
com vencimento em um ano ou menos).
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A Figura 2.1, ilustra a movimentação dos recursos no curto prazo.

A organização comercial, por exemplo, compra os produtos

gerando uma obrigação com fornecedores. Estes produtos vão para o estoque e lá ficam até o
momento de serem vendidos. Se a venda é realizada à vista, o recurso entra imediatamente
no caixa, se for a prazo, gera um direito perante os clientes (duplicatas a receber) que somente
impactará o caixa quando efetivamente os clientes pagarem. Existindo disponibilidade de
caixa, a organização consegue quitar suas obrigações com fornecedores à medida que
vencem.

Figura 2.1: Ciclo operacional e o capital de giro
Fonte: CTISM
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A administração do capital de giro está relacionada com os problemas de gestão
de ativos e passivos circulantes e com as inter-relações entre esses grupos
patrimoniais, conforme ilustrado na Figura 2.2.

Figura 2.2: Elementos de giro
Fonte: CTISM, adaptado de Matias, 2007
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Do lado do ativo circulante, a gestão do capital de giro envolve

a gestão do caixa, a gestão de recebíveis (nível de crédito) e a gestão dos estoques
(nível de estoques). Tratando de passivo circulante, a gestão do capital de giro consiste
em estabelecer níveis e condições adequados de endividamento no curto prazo.

Um aspecto importante na gestão do capital de giro refere-se ao dimensionamento da
folga financeira.

O Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro Líquido (CGL) é uma medida
estática da folga financeira que a empresa apresenta para liquidar seus compromissos
de curto prazo. É dado pela diferença entre o Ativo Circulante (AC) e o Passivo
Circulante (PC).

6



Um CGL positivo indica que a organização possui mais direitos a realizar no curto prazo
do que obrigações exigíveis no curto prazo. Contrariamente, um CGL negativo indica
que, no curto prazo, as obrigações são em maior volume do que os direitos.

Geralmente, quanto maior o CGL, menor será a lucratividade da empresa e menor o
risco de não poder pagar suas obrigações no vencimento, e vice-versa.

A ideia é que um CGL elevado pode indicar ineficiência no uso dos recursos financeiros,
que poderiam estar aplicados em alternativas mais rentáveis, ou seja, que
contribuiriam para a formação do lucro. Por outro lado, um CGL muito baixo pode
colocar a organização numa situação de dificuldade de honrar em dia suas obrigações,
comprometendo sua liquidez.
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No entanto, dependendo da liquidez dos estoques e da defasagem dos fluxos de caixa,
um CGL elevado não necessariamente implica baixo risco, assim como um CGL baixo
indica dificuldades financeiras.

Na gestão do capital de giro, deve-se buscar o equilíbrio entre o aspecto financeiro e o
econômico, ou seja, entre a liquidez e a rentabilidade.
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A liquidez está relacionada à capacidade de solvência da empresa, ou seja, à
disponibilidade de recursos para pagar as contas à medida que vencem. A
rentabilidade está em volta à capacidade de gerar resultados positivos (sobras,
no caso das cooperativas) por intermédio de um incremento nas vendas e/ou
redução dos gastos.
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A falta de sincronização temporal entre pagamentos, produção, vendas e recebimentos pode
fazer com que o ciclo operacional não gere recursos em montante e/ou prazo suficientes para
sustentar a atividade operacional da empresa, o que acarreta a Necessidade de Capital de Giro
(NCG).

Nem todo o valor do CGL representa a efetiva necessidade de investimento, uma vez que o
ativo e o passivo circulantes contêm contas transitórias (denominadas de ativo e passivo
flutuantes ou financeiros), que não estão relacionadas à necessidade de investimento em
capital de giro.

A determinação da NCG pode ser realizada a partir dos demonstrativos contábeis, ao se
identificar as contas circulantes de natureza operacional, quais sejam, o ativo circulante
operacional e o passivo circulante operacional.

Ativo Circulante Operacional (ACO) − representa o investimento que decorre automaticamente
das atividades de compra/produção/estocagem/venda.
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Passivo Circulante Operacional (PCO) − é o financiamento,

também automático, que decorre dessas atividades.

A diferença entre esses investimentos (ACO) e financiamentos (PCO) está no quanto a
empresa necessita para financiar o giro, ou seja, é a necessidade de capital de giro.

O Saldo de Tesouraria (ST) envolve as contas financeiras de ativo e passivo
circulantes. Integra a captação e a aplicação de recursos financeiros para o giro.
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Calcular o capital de giro líquido, a necessidade de capital de giro e o 

saldo de tesouraria com base no balanço patrimonial da organização hipotética a seguir.
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Reclassificando-se o balanço, tem-se:
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a) Cálculo do Capital de Giro Líquido (CGL)

CGL = AC – PC

CGL = 15.500 – 14.500

CGL = 1.000

A organização possui folga financeira (CGL > 0). Os direitos a realizar
no curto prazo são maiores do que as obrigações exigíveis no curto
prazo em R$ 1 milhão.
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b) Cálculo da Necessidade de Capital de Giro (NCG)
NCG = ACO – PCO
NCG = 14.000 – 12.000
NCG = 2.000

Há necessidade de capital de giro, ou seja, as necessidades de
investimentos operacionais superam os financiamentos operacionais,
de forma que a organização precisa captar externamente às
operações o montante de R$ 2 milhões.
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c) Cálculo do Saldo de Tesouraria (ST)

ST = ACF – PCF

ST = 1.500 – 2.500

ST = 1.000

As obrigações financeiras superam as aplicações financeiras, gerando um saldo
de tesouraria negativo em R$ 1 milhão.

Figura 2.4: Contas circulantes operacionais e financeiras
Fonte: CTISM, adaptado de Matias, 2007
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É possível traçar um paralelo e estabelecer uma relação de interdependência entre os três
conceitos abordados: o capital de giro líquido, a necessidade de capital de giro e o saldo de
tesouraria.
O desequilíbrio entre a geração e a aplicação dos recursos operacionais gera a NCG. Esta, por
sua vez, faz com que a organização busque recursos externos ao Ciclo Operacional (CO) para
financiar o capital de giro.
Os recursos externos ao CO podem ser próprios ou de terceiros. Os recursos de terceiros são
normalmente empréstimos bancários de curto prazo, fazendo parte do capital de giro
financeiro. Se a organização, sistematicamente, tomar empréstimos de curto prazo para
financiar o giro, estará sendo conduzida para uma situação de elevado risco financeiro e
dificuldade de honrar suas obrigações no curto prazo, com saldo de tesouraria cada vez
menor.
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Problemas na gestão do capital de giro operacional desembocam em
deterioração do saldo de tesouraria.

Figura 2.5: Gestão integrada do capital de giro: CGL × NCG × ST
Fonte: CTISM, adaptado do autor
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Pode-se exemplificar essa situação com dois tipos extremos de estrutura
financeira: de baixo risco e de elevado risco.

Figura 2.6: Estrutura financeira de baixo risco
Fonte: CTISM, adaptado de Matias, 2007
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Nessa estrutura de baixo risco exemplificada, o CGL é positivo, indicando que contas de longo
prazo financiam os ativos de curto prazo; as próprias operações geram recursos para se
financiar (NCG = 0); e há excedente financeiro (ST = 40).

Figura 2.7: Estrutura financeira de alto risco
Fonte: CTISM, adaptado de Matias, 2007
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Na estrutura financeira de alto risco exemplificada, o CGL é negativo, indicando
que contas do ativo de longo prazo são financiadas por passivos de curto prazo; as
operações não conseguem gerar recursos para se financiar (NCG = 40); e há
necessidade de recursos de instituições financeiras para financiar o ativo
operacional (ST = -100).
A necessidade de capital de giro pode conduzir ao aumento do saldo negativo de
tesouraria, implicando a captação de recursos financeiros para bancar tal
necessidade.
O crescimento na Necessidade de Capital de Giro (NCG) superior ao aumento do
Capital de Giro Líquido (CGL) faz com que ocorra o efeito tesoura, conforme pode
ser observado na Figura 2.8.
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Figura 2.8: Efeito tesoura
Fonte: CTISM
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Quando o CGL é maior do que a NCG, há passivos de longo prazo
financiando a NCG

À medida que a NCG cresce muito mais do que o CGL, o ST fica cada
vez mais negativo (maiores empréstimos bancários), caracterizando
um desequilíbrio na gestão do capital de giro que pode culminar com
o overtrading.
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A gestão de caixa relaciona-se com o modo pelo qual a organização realiza o gerenciamento
da entrada e da saída de seus recursos. Em termos financeiros, caixa representa todos os
valores monetários e outras fontes imediatamente disponíveis à administração da entidade.
O objetivo básico na gestão de caixa é manter o investimento em caixa o mais baixo possível
e, ao mesmo tempo, operar a empresa de forma eficiente e eficaz.
Quando uma organização mantém um saldo de caixa acima do mínimo necessário, ela
incorre num custo de oportunidade. Ao se escolher determinada alternativa, impede-se o
usufruto dos benefícios que as outras opções poderiam proporcionar. O maior benefício das
possibilidades não escolhidas é o custo de oportunidade.
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Apesar dos custos de oportunidade, há pelo menos três motivos que justificam o
fato de as organizações manterem saldos em caixa e quase-caixa:

• Motivo das transações − fazer pagamentos planejados para itens como
materiais e salários.
• Motivo da segurança (precaução) − saldos de caixa que protegem a empresa
contra a possibilidade de não ser capaz de satisfazer demandas inesperadas por
caixa.
• Motivo especulativo − para tirar vantagem rapidamente de oportunidades que
possam aparecer. As atividades da empresa devem sempre ficar dentro do limite da
capacidade de obtenção de caixa, sendo que essa capacidade depende, também, da
capacidade da empresa de gerar caixa por meio de suas operações.
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Importante considerar que o simples aumento no saldo de caixa não significa
que as atividades operacionais estão gerando caixa. Para saber se a operação
está gerando caixa, é preciso analisar o fluxo de caixa.

Fluxo de caixa é o instrumento que apura o resultado entre o fluxo de entradas
e o de saídas de moeda corrente em determinado período de tempo, servindo
como um instrumento de programação financeira.
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As principais características do fluxo de caixa são:

• Planejamento e controle das entradas e saídas financeiras em período
determinado.
• Avaliação das atuais condições de recebimentos e pagamentos no período.
• Prognóstico para evitar que a organização opere com aperto ou folga
financeira no período.
• Estudo das melhores políticas de prazos para os recebimentos e pagamentos.
• Conveniência de comprometer os recursos disponíveis.
• Fixação de um nível de caixa.
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O fluxo de caixa torna-se um instrumento importante porque possibilita uma boa
gestão dos recursos financeiros, evitando situações de insolvência ou falta de
liquidez; permite o conhecimento do grau de independência financeira das
organizações; e viabiliza, ainda, a avaliação da capacidade da organização de financiar
o seu capital de giro ou depender de recursos externos.
Há, basicamente, dois métodos de estruturação do fluxo de caixa: o método indireto
e o método direto. O método indireto é aquele no qual recursos oriundos das
atividades operacionais são demonstrados com base no lucro líquido ajustado pelos
itens considerados nas contas de resultado. O método direto é o demonstrativo dos
recebimentos e pagamentos derivados das atividades operacionais da empresa, e não
o lucro ajustado, como é feito no método indireto.
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Essa aula consistiu em apresentar elementos fundamentais da gestão financeira
de curto prazo. Pode-se constatar a importância da gestão do capital de giro
como questão estratégica para a organização, uma vez que decisões mal
planejadas acerca da captação e aplicação de recursos no curto prazo podem
conduzir a organização a uma situação de insolvência e incapacidade financeira.
Também, se discutiu a relevância do fluxo de caixa como uma ferramenta para a
programação financeira da organização, que pode auxiliá-la no monitoramento
da sua situação financeira.

29


