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RESUMO 

 

O capital de giro é a reserva de recursos que garante a saúde financeira das empresas 

proporcionando giro em momentos de baixo faturamento. Busca-se constatar em que 

medida a empresa está gerenciando os recursos financeiros do negócio a fim de utilizar o 

capital de giro como uma ferramenta de controle empresarial. O estudo de caso tem sua 

natureza teórica empírica, detém-se a análise de dados quantitativa, com conteúdo 

bibliográfico e objetivo exploratório, no qual, alia a teoria comprovada com o trabalho 

prático. Com base em dados de uma empresa que atua com a comercialização e assistência 

técnica de tecnologia e implementos agrícolas localizada na cidade de Tapejara-RS. Sendo 

que, tratam-se de dados primários, disponibilizados pela empresa que foram reorganizados 

em planilhas em Excel na estrutura estabelecida, sendo possível calcular as variáveis de 

capital de giro líquido, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. Com a 

realização da análise dinâmica, pode-se compreender o contexto financeiro apresentado 

pela empresa como sólida, apontado pelos resultados positivos para os dois trimestres 

analisados. Conclui-se que a empresa estudada encontra-se em condições financeiras 

favoráveis, capaz de manter em dia suas obrigações, obtendo ainda, saldo para aplicação 

financeira.  

 

Palavras-chave: Capital de Giro. Finanças. Análise Dinâmica.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conhecer e entender o que é capital de giro (CG) é essencial para qualquer tipo de 

empresa, isso porque, sua importância vai além de ter uma sobra de dinheiro. O valor 

definido para o CG é a diferença entre os ativos e passivos da empresa sendo destinado à 

sobrevivência da organização em momentos de redução das entradas de dinheiro. É capaz 

de manter as obrigações em dia sem a necessidade de diminuir ou cessar as atividades 

desenvolvidas evitando maior prejuízo (FERREIRA et al., 2011). 

Logo, o correto direcionamento do CG deve ser conveniente com a capacidade da 

empresa gerenciar as relações com fornecedores e clientes, pois sua administração 

ineficiente poderá afetar o fluxo de caixa da mesma e contrair a lucratividade (FERREIRA 

et al., 2011). Assim como, “o controle financeiro de uma empresa representa o primeiro 

estágio para a gestão do capital de giro” (CASTRO; SATIM; MOREIRA, 2018, p. 30). 

Portanto, o planejamento financeiro se torna aliado, pois tem papel importante para a 

definição do CG, fornecendo uma visão geral da saúde financeira da empresa, é base para 

melhorar a orientação e controle existentes.  

Na contribuição de Oliveira et al. (2009, p. 12) “as empresas devem se preocupar 

em formalizar estratégias de administração do CG, avaliando os investimentos correntes e 

buscando os passivos mais adequados”. Desta forma, é necessário dar continuidade ao 

negócio buscando o equilíbrio entre os gastos e investimentos praticados, sendo capaz de 

definir ou alterar o funcionamento. 

Devido à importância do tema, como no presente trabalho, este tem sido objeto de 

estudo na identificação e qualidade da gestão do CG e seus impactos para o negócio como 

tratam Batista et al. (2019) e Trindade et al. (2010). Já a pesquisa de Corrêa e Ritta (2017) 

trata de um modelo, semelhante utilizado nesta pesquisa, que serve de base e incentivo para 

a fundamentação da análise dinâmica das atividades financeiras da empresa escolhida.  

Como também, pode-se identificar pesquisas que tratam sobre CG nos mais 

diversos tipos de negócios, como por exemplo, no segmento de eletrodomésticos (SILVA; 

OLIVEIRA, 2019), no comércio e distribuição de alimentos (NASCIMENTO et al., 2020), 

no setor da construção civil (BATTISTA et al., 2019), no setor hospitalar (FÉLIX JR et al., 

2017; CORRÊA; RITTA, 2017). Assim como, no ramo cerâmico (HERLING et al., 2017), 

em empresas brasileiras listadas na B3 (Brasil, Bolsa e Balcão) (SILVA et al., 2019), no 

segmento têxtil (SOARES NETO; POZO; TACHIZAWA, 2011) e em estudos sobre a 
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necessidade e análise gerencial de CG em micro e pequenas empresas (OLIVEIRA et al., 

2009; PIMENTA; SILVA, 2017; TRINDADE et al., 2010).  

Desta forma, destaca-se que independente do porte econômico da empresa a 

administração do CG tem função relevante para a saúde financeira da organização, envolve 

decisões importantes que interferem no andamento das atividades a curto e médio prazo. 

Apesar de sua relevância e abrangência, o tema ainda não é muito pesquisado
1
 e representa 

um desafio para as empresas adquirir conhecimento e criar uma reserva suficiente para que 

não seja necessário adquirir dinheiro com empréstimos ou financiamentos. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

 

Percebe-se que muitas vezes, para a determinação das atividades os gestores não 

utilizam das análises devidas ou simples controle de entradas e saídas de caixa. Assim, 

acabam comprometendo o recurso financeiro, onde o CG poderia servir de reserva para 

possíveis imprevistos no decorrer do período ou mesmo para manter o desenvolvimento das 

atividades normais. 

 O CG se baseia nos recursos necessários para a empresa dar continuidade às 

atividades, estando em dia com seus deveres financeiros. Conforme Capel e Martins (2012, 

p. 30) “o planejamento financeiro é a fonte da continuidade da organização, pois sem ele é 

difícil tomar decisões corretas”. Para a boa gestão de qualquer negócio, se faz importante a 

administração adequada dos recursos financeiros da empresa, servindo de base para a 

tomada de decisão no dia a dia da organização. 

Pensando nisso, tem-se por foco para o estudo, uma empresa de pequeno porte, 

atuante no setor de vendas de tecnologia e implementos agrícolas na cidade de Tapejara - 

RS.  Presente no mercado há 7 anos, está em constante busca de aperfeiçoamento, dedica-se 

em suprir as necessidades dos clientes abrangendo mais serviços que se adaptem com o que 

o cliente precisa para desenvolver seu trabalho no campo.  

 Visando um olhar responsável, com métodos que possam garantir o andamento das 

atividades em que medida a empresa está gerenciando os recursos financeiros do negócio a 

fim de utilizar o CG como uma ferramenta de controle empresarial? 

 

 
1 Conforme busca realizada na base de dados Spell, na data 18/08/2020 buscando a palavra capital de giro no 

título, com período de busca entre janeiro de 2015 até agosto 2020 foram encontrados apenas 20 artigos sobre 

o tema. 
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1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

O presente trabalho objetiva viabilizar a organização e o planejamento do CG da 

empresa, não tendo a intenção de julgar a forma como os gestores estão realizando suas 

atividades no momento, mas tem o intuito de mostrar a importância do CG e apresentar 

uma nova forma para a execução e controle e planejamento, tornando possível de forma 

clara e acessível ter as informações que auxiliem na tomada de decisão. 

 

1.3 OBJETIVOS 

  

Um planejamento prevê a formulação de objetivos claros e precisos que estejam 

coerentes com a abordagem estabelecida. A seleção de recursos materiais e procedimentos 

de ensino vêm garantir a consecução desses objetivos (NICHOLLS, 2001).  

Sendo que, o objetivo geral abrange o trabalho em sua totalidade e “o objetivo 

específico, por sua vez, é um componente de um conjunto de objetivos que conduzem 

conjuntamente ao alcance do objetivo geral” (NICHOLLS, 2001, p. 61). Dessa forma, 

apresenta-se as seções indicando o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa 

existente, sendo base para a condução do trabalho.   

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Constatar em que medida a empresa está gerenciando os recursos financeiros do 

negócio a fim de utilizar o CG como uma ferramenta de controle empresarial. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) analisar o planejamento existente do CG; 

b) identificar os principais indicadores para a análise do CG; 

c) realizar a análise da situação financeira; 

d) determinar estratégias a serem aplicadas na empresa na intenção de obter 

melhorias na gestão financeira. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Pode-se afirmar que todo negócio tem por objetivo a lucratividade e o desejo de 

crescimento quanto a sua marca. O bom funcionamento de qualquer empresa está ligado 

com a saúde financeira, quando as finanças não estão alinhadas os problemas aparecem, 

investimentos de curto e médio prazo ficam comprometidos, o empreendimento entrará em 

déficit, havendo a necessidade de buscar crédito bancário para retomar o seguimento das 

atividades.  

Logo, “o tema gestão de CG é de extrema importância para que uma empresa, 

independentemente do porte, seja capaz de gerar valor ao próprio negócio e, também, de se 

manter competitiva no mercado” (SANTOS; SIQUEIRA, 2019, p. 11). Assim como “tem a 

capacidade de assumir as necessidades operacionais no curto prazo da empresa” 

(NASCIMENTO et al., 2020, p. 2636).  

Além disso, não basta apenas ter o melhor produto, para a consolidação do negócio, 

é preciso que a empresa esteja bem estruturada funcional e financeiramente. Assim, o 

administrador financeiro passou a ser mais exigido quanto a sua função, instruir a equipe de 

manter a gestão financeira alinhada aos objetivos, absorver recursos, quitar os débitos e 

melhorar as vendas em um mercado dinâmico e competitivo como se encontra passaram a 

ser atividades rotineiras. 

 Independentemente da situação financeira da empresa, é de extrema importância 

fazer uso das ferramentas que medem seu desenvolvimento através de análise de dados, 

poder mensurar os números obtidos e planejar novas ações. Conhecer seus custos é 

obrigatório para saber se o produto é rentável ou não, para fins decisoriais precisam ser 

tratados com muito cuidado (SILVA, 2012).  

 Por serem mais vulneráveis às mudanças de mercado, faz-se necessário que as 

pequenas empresas tenham o controle detalhado de suas entradas e saídas para que desta 

forma possam trabalhar com mais segurança e consequentemente melhorar a sua gestão e o 

andamento do negócio (FERREIRA et al., 2011). Como resultado, almeja-se a realização 

da análise dinâmica da empresa, através dos indicadores de CG, os quais, “indicam a 

situação da empresa, bem como a sua capacidade de liquidez e solvência” (NASCIMENTO 

et al., 2020, p. 2638). 

Em suma, o modelo propõe a análise, utilizando um enfoque dinâmico da 

contabilidade, destacando os aspectos financeiros de liquidez, após a reestruturação do 

balanço patrimonial, evidenciando ainda, a mudança da liquidez decorrente de 
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investimentos em estoque (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2018, [recurso eletrônico]). De modo 

que para o mesmo autor, “medidas de liquidez clássicas, em especial a taxa de liquidez 

corrente, iriam mostrar que o crescimento de estoques não era um problema”. Assim, 

buscando a evolução para uma empresa cada vez mais desenvolvida e sólida com 

gerenciamento de qualidade. 

Investir de forma responsável no CG da empresa se faz necessário, para poder 

custear e manter as obrigações em dia sem afetar ou retrair o desenvolvimento. “Elevado 

volume de CG irá desviar recursos financeiros que poderiam ser aplicados no ativo 

permanente da empresa. Entretanto, CG muito reduzido restringirá a capacidade de 

operação e de vendas da empresa” (FERREIRA et al., 2011, p. 116). 

Em suma, o estudo é importante, pois utiliza-se dele como trabalho de conclusão no 

curso de administração, ainda, contribuindo para a empresa aprofundar o conhecimento 

sobre a gestão de suas finanças. Logo, pôde ser realizado a aplicação prática do 

conhecimento pesquisado, executando a análise dinâmica dos indicadores de CG, assim, 

podendo servir de base para demais estudos relacionados ao mesmo assunto.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A administração financeira pode ser exercida nos mais diversos tipos de negócios. 

Por menor que a empresa seja, é fundamental a existência do planejamento, desse modo, a 

organização identificará possíveis falhas, e assim, será possível traçar novas estratégias 

para o negócio.  

Conforme Ferreira et al. (2011, p. 872), “a realidade empresarial brasileira é 

eminentemente composta por micro e pequenas empresas, que são as verdadeiras 

responsáveis pela geração de emprego no país”. Certamente, um pilar muito importante 

para economia, que gera desenvolvimento para muitas cidades.   

Para tanto, a pesquisa está estruturada em seções que apresentam conteúdos sobre a 

administração financeira, em especial a do CG. O conteúdo está subdividido em três 

grandes partes, controle financeiro, administração do capital de giro e balanço patrimonial, 

conteúdos que fundamentam os objetivos do estudo.  

 

2.1 CONTROLE FINANCEIRO  

  

A administração financeira é uma área que vem ganhando cada vez mais espaço nas 

organizações, responsável por desenvolver atividades específicas que cumprem os objetivos 

da mesma, seu propósito é alavancar os resultados, para que sua execução chegue ao êxito 

esperado, é tarefa de toda equipe seguir o planejamento. O respeito na execução dos planos 

faz a diferença para a mensuração dos resultados. “A política financeira de uma empresa 

tem reflexo nas demonstrações financeiras e é através de sua análise que se podem 

conhecer os seus objetivos” (MATARAZZO, 2010, p. 14). 

A organização financeira é fator de atenção para bom andamento de um negócio, 

aqui se encontram todas as entradas e saídas de dinheiro. Após, pode-se extrair relatórios 

para a administração que consta informações capaz de auxiliar o gestor em compreender 

melhor a alocação dos recursos, entender quais atividades demandam mais recursos. É 

possível acompanhar a ferramenta de gestão a fim de permitir eventuais desvios em tempo 

adequado.   

É importante salientar que o detalhamento das movimentações financeiras seja alto, 

não deixando de lado qualquer valor, só assim o administrador poderá ter um panorama 

atualizado da situação. Silva (2012, p. 15) reforça com sua contribuição:  
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A vitalidade da organização depende de como seu fluxo de caixa está se portando 

perante as obrigações. Sua movimentação financeira está ligada diretamente com 

o funcionamento do fluxo de caixa, que depende também do controle e análise 

dos demais recursos financeiros da empresa.  

As operações diárias necessitam de controle, “o fluxo de caixa de uma empresa não 

depende exclusivamente do administrador financeiro, pois decorre de múltiplas decisões, 

como nível de estocagem, prazos concedidos aos clientes, prazos obtidos de fornecedores, 

expansão, estabilização ou redução do volume de atividades” (MATARAZZO, 2010, p. 

231). 

Também, é ferramenta indispensável para empresas de pequeno, médio e grande 

porte, o fluxo de caixa pode ser feito manualmente, porém, mais ágil se for automatizado 

com sistema integrado ou planilhas de Excel, será útil na apuração e projeção de saldo no 

caixa. Os benefícios serão percebidos quando o sistema for devidamente alimentado, como 

destaca Matarazzo (2010, p. 241),  

As entradas e saídas de caixa de uma empresa sempre batem.  Mesmo a empresa 

inadimplente, ao deixar de cumprir parte ou a totalidade de seus compromissos, 

tem o saldo de caixa “batido”. Também a empresa mal administrada, que toma 

empréstimos de curto prazo para cumprir prejuízos, realizar investimentos sem 

retorno, e que, portanto, não poderá pegá-los, terá as entradas e saídas de caixa 

“batendo”. 

Em resumo, “é possível distinguir os fluxos de caixa das operações, de 

investimentos e de financiamentos da empresa e os concilia com variações do caixa e 

títulos negociáveis durante o período” (GITMAN, 2010, p. 46).  

Um planejamento financeiro é essencial para empresas de pequeno, médio ou 

grande porte, por meio dele pode-se avaliar os objetivos da empresa e traçar projeções de 

curto, médio e longo prazo. Um planejamento definido das bases sólidas para a atuação da 

empresa em momentos previstos e imprevistos. “Sem um bom planejamento financeiro 

diminuem as chances de a empresa apresentar sucesso ou ser competitiva, pois ao não 

conhecer bem suas finanças não saberá utilizá-las de maneira estratégica” (CAPEL; 

MARTINS, 2012, p. 31). 

Para Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005 p. 4), “decisões de longo prazo são 

aquelas pertinentes às estratégias de financiamento e de investimento”. Ainda o mesmo 

autor, afirma que as decisões financeiras de curto prazo são aquelas tomadas diariamente 

em relação com os recebimentos e pagamentos. 
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O gestor financeiro é o responsável pela saúde econômica e financeira da empresa, 

sua atuação é indispensável para que as finanças se mantenham alinhadas com o propósito 

inicial da organização. “A manutenção de uma liquidez confortável e seus resultados 

satisfatórios são frutos de uma série de decisões e atitudes tomadas diariamente” 

(SEBRAE, 2020a, [recurso eletrônico]). 

A função do departamento financeiro é gerir os assuntos sobre finanças, garantir 

recursos para a empresa cumprir as obrigações e manter a boa gestão do patrimônio, 

permitindo que a mesma se mantenha ativa e competitiva na busca dos seus objetivos 

também a longo prazo. Como descrito em sua obra, Lemes Júnior, Rigo e Cherobim,  

As funções financeiras de curto prazo envolvem a administração do caixa, do 

crédito, das contas a receber e a pagar, dos estoques e dos financiamentos de 

curto prazo. A empresa precisa dispor de recursos para saldar compromissos com 

fornecedores, salários, tributos e demais contas. [...] No longo prazo, as decisões 

financeiras envolvem a obtenção de recursos para projetos e investimentos e a 

definição dos critérios a serem adotados para a escolha entre investimentos 

alternativos (2005, p. 5).  

Em respeito aos gastos e investimentos, as demonstrações financeiras atuam 

sobretudo na conquista de uma visão geral que informe como a empresa se encontra, 

utilizado ainda, para prestação de contas pelos administradores na sua gestão. Na opinião 

de Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 42) “as demonstrações financeiras constituem 

conjunto formal de informações sobre as atividades financeiras das empresas e objetivam o 

resumo e a documentação das movimentações econômicas e financeiras em determinado 

período de tempo”, servindo de base para a tomada de decisão.   

Contudo, conforme descrito na obra de Matias (2009) é importante salientar que 

esses demonstrativos são úteis na comparação entre diferentes empresas ou mesmo entre o 

desempenho de determinado negócio em diferentes períodos de tempo. Desta forma, o 

gestor financeiro faz uso muito mais proveitoso das informações adquiridas, quando os 

dados retidos são comparados a outros também importantes.  

Por fim, entende-se que o objetivo é maximizar os lucros e ter controle financeiro se 

torna indispensável para as decisões a serem tomadas. Os registros determinam as ações 

adotadas em curto e médio prazo, para isso, é essencial entender e acompanhar os tipos de 

controle financeiro para conhecer a posição em que a empresa se encontra, assim, poderá 

ser criado uma base para o crescimento sólido e saudável.  
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2.2 ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO  

 

Atualmente, em meio a um mercado competitivo como se apresenta é fundamental 

que o gestor acompanhe o andamento das atividades da organização, se faz mais fácil e 

preciso com o uso das ferramentas de análise, possibilitando um estudo de visão geral da 

empresa. A gestão do CG contribui inteiramente para o desempenho da empresa por meio 

da utilização de recursos próprios (SILVA, 2012). 

 O seu planejamento envolve as áreas operacionais e financeiras de uma empresa, é 

um fator limitador na tomada de decisões. Saber “gerir as finanças corretamente traz 

tranquilidade para pensar em novos investimentos” (SEBRAE, 2020b, [recurso eletrônico]). 

Desta forma, cabe ao gestor acompanhar as mudanças de mercado, ser capaz de analisar e 

identificar a existência de oportunidades e restrições internas e externas para estabelecer 

com antecedência as ações a serem executadas (SANVICENTE; SANTOS, 2006). 

A complexidade da economia, a expansão e sofisticação de produtos e do elevado 

custo de crédito são fatores que tem feito os gestores darem mais atenção para a 

administração de CG (FERREIRA et al., 2011). Pode-se afirmar que gestão estratégica 

aliada ao bom gerenciamento dos dados poderá fazer a empresa superar momentos difíceis, 

recuperar a lucratividade e delimitar sua reserva financeira.  

Sobre a definição do CG, Ferreira et al. (2011, p. 866) afirmam, “é uma parcela de 

capital da empresa aplicada em seu ciclo operacional. Denominamos capital de giro a 

parcela dos recursos próprios de empresa que encontramos disponíveis para aplicações”. 

Assim sendo, “é fortemente influenciado pelas incertezas inerentes a todo tipo de atividade 

empresarial” (FERREIRA et al., 2011, p.867). De acordo com Castro, Satim e Moreira 

(2018, p. 29), 

o capital de giro é constituído de recursos utilizados por uma empresa para 

financiar a manutenção de suas operações. São recursos de curto prazo utilizados 

para realização de despesas como: compra de estoques, aquisição de matéria-

prima, pagamento de funcionários, despesas administrativas, entre outros. 

  Conforme a contribuição de Silva (2012, p. 10) “o capital da empresa poderá sofrer 

oscilações para mais ou para menos através dos fatores que venham a ocorrer em 

determinados períodos”. Giro baixo em estoque, vendas a longo prazo e cobranças 

ineficientes em caso de atrasos por clientes são situações desagradáveis e imprevisíveis que 

podem existir, sendo suficientes para desacelerar o ritmo da empresa. “É possível dizer que, 

quando se consegue administrar o capital de giro de maneira eficiente, resolve-se 



18 

 

basicamente a maioria dos problemas de natureza financeira” (SEBRAE, 2020b, [recurso 

eletrônico]). Ferreira et al. (2011, p. 878), contribui afirmando que: 

em sentido restrito, o capital de giro corresponde aos recursos aplicados no ativo 

circulante: disponibilidades, contas a receber e estoques. Pode-se dizer que esses 

ativos constituem o capital da empresa que circula até transformar-se em dinheiro 

num ciclo de operações. Essa ideia compreende a transmissão periódica de caixa 

para estoques, destas para duplicatas a receber e de volta para o caixa. 

A determinação do volume dessa reserva financeira deve levar em conta o grau de 

proteção que se deseja para o CG, “as suas variações normalmente acompanham as 

decisões de investimentos” (GITMAN, 2010, p. 337), que estão relacionadas novamente ao 

comportamento do mercado ou mesmo variações específicas na organização. 

 A definição e direcionamento dos recursos na empresa é papel da administração 

financeira, a necessidade de acompanhamento deixa claro o quanto importante é para a sua 

sobrevivência. “O capital de giro tem participação relevante no desempenho operacional 

das empresas” (FERREIRA et al., 2011, p. 866), a reserva de recursos financeiros para 

períodos com vendas mais baixas se faz indispensável, assim será possível manter todos os 

deveres em dia sem restrições de desempenho. 

Logo, o CG é o valor que se pode utilizar para manter o negócio funcionando a 

curto e médio prazo, seu planejamento é fundamental para evitar futuras complicações 

financeiras em momentos difíceis. Para assim, garantir um ambiente sustentável, com saúde 

financeira para a prosperidade da empresa. Por fim, o CG pode ser controlado através de 

alguns indicadores que serão abordados na sequência.  

Conforme Matias (2009), os indicadores de análise representam a relação de 

demonstrativos financeiros, o que permite a avaliação e comparação das informações de 

uma empresa ou mais. Além disso, busca entender o desempenho econômico e financeiro 

em determinado período para “diagnosticar, em consequência, sua posição atual e produzir 

resultados que sirvam de base para a previsão de tendências futuras” (ASSAF NETO, 2012, 

p. 111). Este pode ser feito através do modelo tradicional ou do modelo dinâmico 

(CORRÊA; RITTA, 2017). 

Quanto à forma de análise tradicional do capital de giro, Modro, Famá e Petrokas 

(2012) explicam que o método é amplamente difundido no meio acadêmico como uma 

ferramenta de análise da situação financeira de curto prazo da empresa que utiliza 

medidores extraídos dos demonstrativos financeiros. Analisa o balanço patrimonial por 

meio dos índices de liquidez e endividamentos e o capital de giro líquido (SILVA; 
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MENDONÇA; ALMEIDA, 2018). Sendo que, sua análise requer mais atenção dependendo 

da interpretação individual dos índices, o que inicialmente, pode não revelar informações 

claras sobre a real situação financeira do negócio (MODRO; FAMÁ; PETROKAS, 2012).  

Já “o Modelo Dinâmico foi introduzido no Brasil por volta de 1980, o qual é um 

avanço das análises tradicionais geralmente desempenhadas pelas empresas” (DEMAMAN; 

PIENIZ, 2016, p. 6). Para maior detalhamento do modelo dinâmico nesta pesquisa, este, 

será melhor abordado na próxima seção. 

 

2.2.1 Modelo Dinâmico do Capital de Giro 

 

O modelo dinâmico leva em consideração o capital de giro, a necessidade de capital 

de giro e o saldo de tesouraria, esse formato exige uma análise mais técnica, se mostra útil 

no monitoramento da liquidez de uma empresa, o seu gerenciamento e a saúde de suas 

operações, ao mesmo tempo, permite decisões estratégicas e precisas, ligadas a estrutura de 

capital (CORRÊA; RITTA, 2017; FLEURIET; ZEIDAN, 2015).  

Conforme Oliveira e Pinheiro (2018, [recurso eletrônico]) “o Modelo Dinâmico 

muda a maneira como as definições contábeis costumam ser entendidas, visando adaptar o 

uso das demonstrações financeiras às dinâmicas da empresa”. Da mesma forma que, “além 

de proporcionar uma avaliação mais analítica da situação financeira da empresa, o modelo 

permite, ainda, de maneira relativamente simples e dinâmica, que se identifiquem as 

efetivas necessidades de capital de giro” (MACHADO; MACHADO; CALLADO, 2006, p. 

141).  

No ponto de vista de Fleuriet e Zeidan (2015), para aplicar o modelo dinâmico é 

fundamental reclassificar as contas do ativo e passivo circulante em contas operacionais e 

financeiras. Logo, “para então serem extraídas medidas de liquidez e estruturas financeiras 

que denotam níveis de risco distintos” (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2018, [recurso 

eletrônico]). Estas, são classificadas como as contas provenientes de atividades 

operacionais de curto prazo (KOMATSU; SANTANA, 2011).  

Como também, “o grupo dos ativos não-circulantes é composto pelos ativos 

realizáveis a longo prazo e ativos permanentes, enquanto que o grupo de passivos não-

circulantes é composto pelo passivo exigível a longo prazo e patrimônio líquido” 

(MACHADO; MACHADO; CALLADO, 2006, p. 141). 

O ativo circulante operacional são investimentos provenientes das compras, 

produção, estocagem e venda (FLEURIET; ZEIDAN 2015). Enquanto o passivo circulante 
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operacional trata de contas como, fornecedores, fretes, salários, encargos e impostos a 

pagar (KOMATSU; SANTANA, 2011). Logo, o ativo circulante financeiro representa 

valores disponíveis e aplicações de recursos, enquanto o passivo circulante financeiro 

corresponde as fontes de financiamentos, como empréstimos bancários, desconto de títulos 

e outras operações que não estão ligadas diretamente com as atividades operacionais da 

empresa (FLEURIET; ZEIDAN, 2015). Assuntos melhores abordado nas próximas seções.  

Visto que, “a partir da combinação dos indicadores NCG, CDG e T, seis possíveis 

variações que qualificam a situação financeira das empresas. Essa escala sinaliza qual a 

saúde financeira da empresa para possibilitar ao gestor acompanhamento e orientação das 

ações” (DEMAMAN; PIENIZ, 2016, p. 6). Assim como observa-se na Figura 1, as 

variáveis existentes e suas definições.  

 

Figura 1 – Tipo de Situação Financeira 
 

Fonte: Corrêa e Ritta (2017, p. 6).  

 

Fleuriet e Zeidan (2015, p. 9) apontam, “após a reorganização do balanço pode-se 

então relacionar as contas descritas e, a partir disso, calcular os indicadores que são a base 
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do modelo”. Portanto, é necessário ter entendimento sobre os indicadores básicos do CG, 

sendo o Saldo de Tesouraria (ST), a Necessidade de Capital de Giro (NCG) e o Capital 

Circulante Líquido (CCL). E dessa maneira, poder compreender o comportamento 

financeiro da organização.  

 

2.2.1.1 Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro Líquido (CGL)
2
 

 

Para Castro, Satim e Moreira (2018, p. 31), “toda empresa precisa ter capital de giro 

líquido para funcionar, e o administrador financeiro precisa ter consciência desse valor, 

para não se endividar e realizar os negócios de forma eficiente”. Buscando dessa forma, 

manter a administração adequada para o negócio de uma empresa de sucesso. 

Conforme Assaf Neto (2012) o capital circulante líquido (CCL) ou capital de giro 

líquido (CGL) representa o valor líquido das aplicações processadas no ativo circulante da 

empresa. Desse modo, Gitman (2010) contribui, a forma correta de obter o valor é através 

do cálculo, sendo que, basta somar os investimentos, bens e direitos e reduzir as obrigações.  

Portanto, “a diferença entre a variação do ativo circulante e a variação do passivo 

circulante é a variação do capital de giro líquido” (GITMAN, 2010, p. 337). Sendo que, 

segundo o autor a fórmula usada é a (2010, p. 337): 

 

 CGL = AC – PC 

 

Onde: 

CGL - Capital de Giro Líquido 

AC - Ativo Circulante 

PC - Passivo Circulante             

 

Observa-se que no caso de o capital de giro circulante líquido for negativo existe “a 

presença de dívidas de curto prazo financiando aplicações com prazos de retorno maiores” 

(ASSAF NETO, 2012, p. 585). Assim, “caso essa situação não seja acompanhada da 

 
2  Atualmente na literatura, existem as duas formas de uso dos termos que indicam a mesma situação. 

Conforme Silva, Mendonça e Almeida (2018, p. 3) “é importante trazer à tona à conceituação de capital de 

giro líquido (CGL), que corresponde à diferença entre ativo circulante e passivo circulante”. Assim como, 

“baseado nessa reclassificação, chega-se às variáveis utilizadas na análise dinâmica do capital de giro, quais 

sejam: necessidade de capital de giro (NCG), saldo de tesouraria (T), capital circulante líquido (CCL)”. 

(MACHADO; MACHADO; CALLADO, 2006, p. 141) 
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existência de patrimônio líquido negativo, a análise do índice negativo pode ser realizada 

da mesma forma” (MATIAS, 2009, p. 198). 

Assaf Neto (2012, p. 585) fala sobre o capital de giro líquido negativo, “os recursos 

passivos permanentes da empresa não são suficientes para cobrir todas as suas necessidades 

de investimentos de longo prazo, devendo, nessa situação, ser utilizados fundos 

provenientes do passivo circulante (curto prazo)”. Situação que normalmente ocorre com 

vendas a prazo, onde o cliente levou o produto ou usou dos serviços, porém, ainda não 

pagou, gerando, portanto, a diminuição de recursos temporários disponíveis.  

Assim, a presença de um capital de giro líquido nulo, ainda nas palavras de Assaf 

Neto (2012, p. 586) ocorre quando há “total igualdade entre os prazos e os valores dos 

recursos captados e aplicados pela empresa. Por essa composição justa de valores, a 

empresa na realidade, não trabalha com recursos de longo prazo financiando seus ativos 

circulantes”. Logo, “ao conhecer o seu CGL, um empreendedor terá a possibilidade de se 

planejar melhor, avaliar prazos de recebimento, fazer provisões quando necessário, definir 

preços, entre outras atividades” (CASTRO; SATIM; MOREIRA, 2018, p. 33). 

 

2.2.1.2 Necessidade de Capital de Giro  

   

A NCG varia a partir do nível de atividades que a empresa apresenta. Logo, “sendo 

sensível às modificações que ocorrem na economia. A natureza dos negócios determina seu 

ciclo financeiro, enquanto o nível de atividade é função das vendas” (MACHADO; 

MACHADO; CALLADO, 2006, p. 142).  A NCG reflete o volume líquido e recursos 

demandado pelo ciclo operacional, definido a partir da política adotada para as compras, 

vendas e estocagem (ASSAF NETO, 2012). Além dos valores, o prazo de recebimento 

influencia, pois, quanto mais demorar, mais longo o ciclo será havendo também, mais 

demanda por dinheiro para custear as operações (CASTRO; SATIM; MOREIRA, 2018).  

Conforme a contribuição de Machado, Machado e Callado (2006), o ativo circulante 

corresponde as atividades da empresa, enquanto o passivo circulante, aos financiamentos 

decorrentes destas atividades. Assim que, “o nível e a importância do capital de giro 

variam, evidentemente, em função das características de atuação de cada empresa, do 

desempenho da conjuntura econômica e da relação risco (liquidez) e rentabilidade 

desejada” (ASSAF NETO, 2012, p. 582). 

Na definição de Almeida et al. (2016) compreende pela administração dos ativos e 

passivos. Assim como, Machado, Machado e Callado (2006, p. 141) “a diferença entre os 
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investimentos (ACO) e financiamentos (PCO) oriundos das atividades da empresa resulta 

no valor que a empresa necessita para financiar o giro”. Definidos na fórmula seguinte, 

conforme os mesmos autores (2006, p. 141): 

 

NCG = ACO – PCO 

 

Onde: 

NCG – Necessidade de Capital de Giro 

ACO – Ativos Circulante Operacional 

PCO – Passivo Circulante Operacional 

 

Portanto, os autores completam, quando o resultado apontar a NCG positiva, 

significa dificuldade financeira, obrigando a busca de financiamento para o giro, já na 

existência de NCG negativa, expressa a sobra de recursos. Na situação em que, a NCG for 

igual a zero representa que a empresa não precisa de mais subsídio para o seu giro.  

 

2.2.1.3 Saldo de Tesouraria 

 

Para Machado, Machado e Callado (2006, p. 142) “o saldo de tesouraria é definido 

como a diferença entre o Ativo Circulante Financeiro (ACF) e o Passivo Circulante 

Financeiro (PCF)”. Sua principal característica se detém a “quanto a empresa possui de 

recursos financeiros para quitar as obrigações financeiras” (CORRÊA; RITA, 2017, p. 5).  

Pode-se identificar o valor por meio da fórmula como define Vasconcelos (2019, 

[recurso eletrônico]): 

 

ST = ACF – PCF 

 

Onde: 

ST – Saldo de Tesouraria 

ACF – Ativo Circulante Financeiro 

PCF – Passivo Circulante Financeiro  

 

Ao mesmo tempo, essa variável também pode ser obtida a partir do seu 

comportamento indicado pela diferença do CG e da NCG (ROSS et al., 2015). Se o CGL 
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for insuficiente para financiar a NCG, o ST será negativo, obtendo o PCF maior que ACF 

(MACHADO; MACHADO; CALLADO, 2006).  

Para os mesmos autores (2006, p. 142) “essa condição indica que a empresa está 

financiando parte de sua necessidade de capital e/ou o ativo permanente com recursos de 

curto prazo”. Logo, quando a empresa obtém um ST positivo, “indica que a companhia tem 

dinheiro suficiente para lidar com as obrigações financeiras de curto prazo sem reduzir os 

recursos alocados no ciclo operacional” (ROSS et al., 2015, p. 77). 

 

2.3 BALANÇO PATRIMONIAL  

 

Se trata de um relatório contábil capaz de relatar a posição financeira da empresa de 

forma detalhada, em qualquer época do ano. Pode-se também, ter conhecimento das 

informações quantitativas retratadas e uma prévia se haverá dinheiro para cumprir com as 

obrigações e liquidez da mesma.  

Para Oliveira (2017), os ativos e passivos da empresa são registrados no balanço 

patrimonial, este, é um relatório contábil que documenta todas as demonstrações 

financeiras em determinado período estipulado. “A análise de balanços permite uma visão 

da estratégia e dos planos da empresa analisada; permite estimar o seu futuro, suas 

limitações e suas potencialidades” (MATARAZZO, 2010, p. 15).  

As informações contidas no balanço servem para o conhecimento da situação que a 

empresa se encontra, fornece dados para o planejamento e controle da administração. 

Matarazzo (2010, p. 5) contribui, ainda, afirmando que: 

O analista de balanços se preocupa com as demonstrações financeiras que, por 

sua vez, precisam ser transformadas em informações que permitam concluir se a 

empresa merece ou não crédito, se vem sendo bem ou mal administrada, se tem 

ou não condições de pagar suas dívidas, se é ou não lucrativa, se vem evoluindo 

ou regredindo, se é eficiente ou ineficiente, se irá falir ou se continuará.  

A estrutura do balanço patrimonial alinha o registro das aplicações dos recursos 

organizacionais, como mostra a Figura 3, em seu lado esquerdo ficam os ativos, os 

elementos componentes do passivo estão discriminados do lado direito do balanço 

patrimonial. Para facilitar o entendimento, os valores são agrupados em contas, de forma 

sintetizada, porém, nada impede que exista uma colocação mais detalhada. 
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Figura 2 – Balanço Patrimonial Reclassificado segundo atualizações da Lei nº 11.638/07 e 

da Lei 11.941/09 

 

Fonte: Silva, Mendonça e Almeida (2018, p. 4). 

 

O objetivo é extrair informações das demonstrações financeiras adicionadas no 

balanço que sejam relevantes na tomada de decisão, onde busca-se evidenciar o que a 

empresa tem, o que ela deve e qual sua situação líquida.  

Os dados patrimoniais são separados entre ativos e passivos, circulantes, quando se 

relacionam a curto prazo.” Isso significa que devem ser convertidos em caixa (ativo 

circulante) ou pagos (passivo circulante) dentro de um ano” (GITMAN, 2010, p. 43).  

Todos os demais ativos e passivos, juntamente como patrimônio líquido, serão os 

não-circulantes, quando se refere a longo prazo, período superior a doze meses. Estes, 

definidos nas próximas seções. 

 

2.3.1 Ativo 

 

De acordo com Ribeiro (2014, [recurso eletrônico]), “o ativo circulante é composto 

pelo Bens e pelos Direitos que estão em frequente circulação no Patrimônio. Basicamente, 

são valores já realizados (transformados em dinheiro) ou que serão realizados até o término 

do exercício social subsequente”. Logo, “sua apresentação é feita em ordem de liquidez 

decrescente, de acordo com a rapidez com que os ativos podem ser convertidos em caixa” 

(LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2010, p. 53).  

Para Matarazzo (2010, p. 27), “o ativo mostra o que existe concretamente na 

empresa. Todos os bens e direitos podem ser comprovados por documentos, tocados ou 
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vistos”. Pode-se definir como os recursos utilizados no desenvolvimento das atividades 

operacionais, por exemplo: valores de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, 

estoques de materiais ou produtos acabados e imobilizado (LEMES JÚNIOR; RIGO; 

CHEROBIM, 2010).  

O ativo circulante apresenta subdivisões que o compõem sendo, as disponibilidades, 

o valor de caixa e bancos; duplicatas a receber; tributos a recuperar; outros créditos, que são 

valores a receber de terceiros não correspondendo as vendas realizadas, como pode ser 

aditamentos a colaboradores ou fornecedores e estoque (RIBEIRO, 2014). Conforme 

Matarazzo (2010, p. 189) “em regra, os estoques devem ser os mínimos possíveis, desde 

que suficientes para a demanda”. Sendo componentes importantes dos ativos circulantes. 

Matarazzo (2010, p. 206) contribui ainda afirmando que “quanto ao volume de 

estoque, pode-se dizer que não depende do volume de vendas, mas da rapidez de 

reposição”. Pois, o mercado consumidor está em constante mudança influenciando 

diretamente na quantidade compra e venda. 

Assim como coloca Ribeiro (2014, [recurso eletrônico]) “no Ativo Não Circulante 

são classificadas contas representativas de bens e direitos com pequena ou nenhuma 

circulação”. Ou seja, “a realização ocorrerá num prazo superior a um ano” (LIMERA et al., 

2015, [recurso eletrônico]). Este é divido em quatro partes: ativo realizável a longo prazo, 

os quais, são bens e diretos que podem ser realizados após o término de exercício social; 

investimentos; imobilizado e intangíveis da empresa (RIBEIRO, 2014).  

 

2.3.2 Passivo 

 

Assim como trata Ribeiro (2014, [recurso eletrônico]) “no passivo, as contas serão 

classificadas nos seguintes grupos: Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e 

Patrimônio Líquido”. Para Vanda (2015) o passivo compreende as obrigações de quaisquer 

espécies em pagar a terceiros, sendo a parte negativa do balanço, onde identifica-se a 

origem dos recursos aplicados e os recursos de terceiros adicionados ao capital da empresa, 

isto é, o patrimônio líquido. “O patrimônio líquido representa os direitos que os 

proprietários têm na empresa” (GITMAN, 2010, p. 43).  Na visão de Matarazzo (2010, p. 

200): 

O passivo é determinado em função da disponibilidade de capital dos sócios, da 

obtenção de financiamentos de curto e longo prazo, da praxe seguida pelos 

fornecedores quanto a prazo, do volume de compras, do prazo de pagamento das 
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despesas e da retirada de lucro dos sócios. A composição do passivo depende 

simultaneamente das possibilidades da empresa e da capacidade dos 

administradores de tomar decisões adequadas, diante de diferentes alternativas. 

Conforme define Ribeiro (2014, [recurso eletrônico]) “no Passivo Circulante, são 

classificadas as contas representativas das Obrigações cujos vencimentos ocorram no 

exercício seguinte”. Em síntese, o passivo circulante compreende o capital da organização, 

seus deveres financeiros que quando administrados de forma e correta significam o 

investimento e o crescimento para a organização.  Esse grupo pode ser subdivido quanto a 

natureza de cada obrigação: obrigações a fornecedores, empréstimos e financiamentos, 

obrigações tributárias, obrigações trabalhistas e previdenciárias, participações e destinações 

do lucro líquido (RIBEIRO, 2014). 

No Passivo Não Circulante estão as obrigações com vencimentos maiores que doze 

meses. Desse modo, como classifica Ross et al. (2013, p. 25) “as exigibilidades a longo 

prazo”. Sua subdivisão contém o exigível a longo prazo e as receitas diferidas, esta, 

corresponde a receitas recebidas antecipadamente, pertencentes a exercícios futuros 

(RIBEIRO, 2014).  

 

2.3.3 Patrimônio Líquido 

 

Para os autores Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2010, p. 60) “o Patrimônio Líquido 

representa os valores dos direitos dos acionistas na empresa”. Sendo “um conjunto de bens, 

direitos e obrigações, constituído por capital de terceiros e capital próprio” (VANDA, 2015, 

p. 39). Assim, como também define a mesma autora (2015, p. 39), equação fundamental do 

patrimônio é assim definida: 

 

Patrimônio Líquido = Bens + Direitos – Obrigações com Terceiros 

 

As contas representativas dos capitais próprios são classificadas, conforme Ribeiro 

(2014) entre capital social, como o valor investido pelos sócios inicialmente, a reserva de 

capital sendo incremento de recursos que não passam pelo resultado de exercício. Também, 

os ajustes de avaliação patrimonial, este, sendo a avaliação dos bens existentes e por fim, a 

reserva de lucros que se detém aos lucros retidos na empresa (RIBEIRO, 2014).  

Na prática, as operações da empresa são registradas pela contabilidade ao longo do 

exercício. Ao final, as receitas e despesas são lançadas na DRE da empresa, de modo que, o 
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seu saldo final representará aumento ou diminuição dos resultados, podendo assim, 

impactar no patrimônio líquido da empresa com lucros ou prejuízos (FARIAS, 2013).  

Conforme Vanda (2015, p. 38), “uma entidade empresarial tem sua constituição a 

partir da entrada de valores (investimentos) de seus sócios ou acionistas, e o valor colocado 

à disposição da entidade recebe a denominação de capital”. Logo, o montante do 

patrimônio líquido não tem relação com o valor de mercado da empresa e a sua capacidade 

de produção, mas sim, está diretamente ligado ao valor de compra dos ativos (ASSAF 

NETO, 2012). 
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3 METODOLOGIA 

 

O método científico, no ponto de vista de Prodanov e Freitas (2013), é um conjunto 

de procedimentos adotados que encaminham a pesquisa ao objetivo proposto. Para tal, 

considera-se a importância da utilização de instrumentos e os critérios de pesquisa 

necessários, que se tornam suficientes para garantir a viabilidade do estudo (RAMPAZZO, 

2005). 

De acordo com os parâmetros estabelecidos para a pesquisa o conteúdo tem em sua 

subdivisão quatro grandes seções. As quais podem-se identificar elementos quanto a 

caracterização da pesquisa, informações sobre a unidade de estudo, coleta de dados e sua 

respectiva análise e interpretação.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

 Quanto à natureza este estudo caracterizou-se como teórico e empírico, pois tratou-

se de uma pesquisa com base na comprovação da teoria associada a pesquisa de campo. Na 

associação do conceito com a teoria, a pesquisa empírica é utilizada para fundamentar e 

comprovar a experiência daquilo apontado conceitualmente.  

Diante do posicionamento de Fachin (2006, p. 15) “o conhecimento empírico é a 

estrutura para se chegar ao conhecimento científico”. Conciliando o estudo com base em 

livros e artigos científicos na realidade da empresa. “Em geral, é um conhecimento que se 

adquire na vida cotidiana e, muitas vezes, ao acaso, fundamentado apenas em experiências 

vivenciadas ou transmitidas de uma pessoa para outra” (FACHIN, 2006, p. 14). O estudo 

decorrente baseou-se na teoria para aplicação de conceitos sobre gestão e controle 

financeiro à empresa envolvida, procurou estabelecer um planejamento adequado, aliando a 

teoria comprovada com o trabalho prático. 

 Aplicou-se a pesquisa, como quantitativa, pois tratou da análise dos números 

obtidos pela empresa no decorrer do primeiro e segundo trimestres de 2020. Para a 

descrição do conceito, é utilizado a afirmação de Fachin (2006, p. 78), “a quantificação 

científica é uma forma de atribuir números a propriedades, objetos, acontecimentos, 

materiais de modo a proporcionar informações úteis”. Fachin (2006) ainda complementa 

que, a quantificação envolve a atribuição de números que sustentam a pesquisa realizada 

contribuindo para resultados mais eficazes. 
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Concentrou-se a pesquisa, com relação dos dados, em bibliográfica e exploratória 

com estudo de caso, pois é um processo de pesquisa e aprendizagem, com a finalidade de 

obter a compreensão e captação de conhecimento para alcançar-se o objetivo do estudo 

(FACHIN, 2006, p. 119). Partindo como base do conhecimento bibliográfico, aplicou os 

conceitos no estudo de caso da pequena empresa, a fim de investigar e conhecer sua 

realidade, para estabelecer um novo planejamento quanto ao controle de CG.  

 O processo da busca por conhecimento do tema abordado, de modo como define 

Fachin (2006, p. 120) “é um conjunto de conhecimentos reunidos em obras de toda 

natureza. Tem como finalidade conduzir o leitor à pesquisa de determinado assunto, 

proporcionando o saber”. Baseou-se na investigação de respostas em documentos 

específicos, a pesquisa bibliográfica, foi uma excelente ferramenta para o alcançar o 

almejado. 

Buscou-se encontrar informações de grande valia, as quais serviram de base para o 

estudo e pesquisa de determinado assunto de interesse. “Ela consiste na coleta, 

classificação, seleção difusa e utilização de toda a espécie de informações, compreendendo 

também as técnicas e os métodos que facilitam a sua busca e sua identificação” (FACHIN, 

2006, p. 146).  

Gil (2010, p. 37) define o conceito do estudo de caso afirmando que “consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 

considerados”. Neste, delimitou-se um objeto de estudo, explorou-se situações reais e 

tendem-se a formular hipóteses para explicar as variáveis causais de determinado fenômeno 

possibilitando o auxílio da explicação com levantamentos e experimentos (GIL, 2010). 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi desenvolvido em uma empresa que trabalha com a 

comercialização e assistência técnica de tecnologia e implementos agrícolas localizada na 

cidade de Tapejara-RS. O negócio está ativo no ramo desde maio de 2013 e atende clientes 

de pequeno, médio e grande porte da região Sul do Brasil. 

Atualmente, estão à frente do negócio três sócios, sendo que apenas um deles 

trabalha na empresa. Há outros quatro colaboradores e ainda dois responsáveis pela 

assistência técnica que prestam serviço na condição de terceirizado. A tomada de decisões 

abrange o envolvimento dos sócios e responsáveis pelo setor financeiro e comercial.  
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Quanto a definição do regime tributário utilizado pela empresa, encaixa-se na opção 

do lucro real em que a apuração e fechamento ocorre a cada trimestre do ano.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Quanto à coleta de dados, os mesmos foram reunidos a partir do software utilizado 

pela empresa, referente ao período definido, primeiro e segundo trimestre de 2020. Os 

dados foram disponibilizados, pela empresa, através de conversas com os responsáveis pelo 

setor financeiro e comercial, em setembro para posteriormente fazer a reorganização na 

estrutura estabelecida para sua devida análise. Também, disponibilizado pela contabilidade 

da empresa, o balanço fiscal dos dois períodos estudados (ANEXO 1 e ANEXO 2). 

Todavia, não utilizado para análise, devido a mudança de software no início do primeiro 

trimestre, uma vez que, ainda estavam sendo realizados ajustes para a devida organização e 

rateio das informações ocorridas.  

Foram utilizados para essa pesquisa dados primários, coletados diretamente da 

empresa para obter informações sobre o assunto. Conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 

103) “os dados que devem ser extraídos da realidade, pelo trabalho do próprio 

pesquisador”. De modo a cumprir com o propósito definido inicialmente. Logo, “recebem 

essa designação por se tratarem de informações em “primeira-mão”, ou seja, por não se 

encontrarem registrados em nenhum outro documento” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 

103).  

Entende-se que esta etapa é fundamental para o estudo de caso, pois possibilitou a 

conexão da teoria pesquisada com a aplicação prática seguindo os objetivos estabelecidos 

inicialmente. Para Cervo e Bervian (2002, p. 45), a coleta de dados é tarefa importante na 

pesquisa, envolve passos como a determinação da população estudada, o instrumento de 

coleta a ser aplicado, a sua programação e a própria coleta. Ela pode ser desenvolvida por 

meio de entrevistas e questionário, entanto, é a parte que exige empenho para que a 

aplicação dos instrumentos seja precisa conforme o estabelecido. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram agrupados em Excel de acordo com a estrutura delimitada 

do balanço patrimonial (conforme Figura 2) para aplicação da análise dinâmica 

estabelecida. Assim, sendo possível visualizar os números organizados de forma clara, 
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(conforme Tabela 1 e 2) facilitando a execução da pesquisa, deste modo, a partir dos 

cálculos realizados, poder definir o tipo de situação financeira (conforme Figura 1).  

 Conforme Lakatos e Marconi (2010, p. 21), o pesquisador entra em mais detalhes 

sobre os dados obtidos, a fim de conseguir respostas, aqui procura-se estabelecer relações 

entre os dados e as hipóteses formuladas. Ou seja, os dados pesquisados proporcionaram 

respostas às investigações, entendeu-se como parte reservada a análise dos dados obtidos 

com base na discussão dos resultados alcançados. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Na busca por informações, “a análise deve ser feita a fim de atender aos objetivos 

da pesquisa e para comparar e confrontar dados e provas com o objetivo de confirmar ou 

rejeitar a(s) hipótese(s) ou os pressupostos da pesquisa” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 

112). No que se refere à execução do estudo, associa-se com a investigação teórica, pois se 

aplica a técnica em uma pequena empresa após a busca por conhecimento em bases 

científicas.  

Com o intuito de alcançar os objetivos preestabelecidos, faz-se a apuração dos 

dados com base nos indicadores do modelo dinâmico do CG. Logo, o presente capítulo 

apresenta informações quanto a execução da pesquisa. Sua abordagem conta com três 

seções, contendo a apresentação da empresa, análise dos indicadores e por fim, a análise da 

situação do negócio. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

A pequena empresa iniciou suas atividades em maio de 2013, com quatro sócios 

proprietários e um colaborador que dividiam as tarefas em um espaço alugado no centro da 

cidade de Tapejara. Trabalhava-se com a venda de implementos agrícolas, revisão de 

pulverizadores e assistência técnica. 

A empresa surgiu a partir de uma oportunidade de negócio, a revisão de 

implementos. Em pouco tempo, além de reformas de máquinas, passou a ser uma revenda 

autorizada de uma marca de pulverizadores autopropelidos e rapidamente foi se destacando 

neste mercado. Nesse momento, houve o ingresso de uma funcionária para as atividades 

administrativas necessárias.  

Com aumento significativo de trabalho e a busca por atender cada vez mais as 

necessidades dos clientes, surge a necessidade de um espaço maior, com lugar para 

aumentar o estoque de peças e o ambiente administrativo. Em janeiro de 2018, a empresa 

contou com novas instalações, espaço com dois pavimentos o que possibilitou dividir o 

ambiente operacional, estoque e administrativo. 

Hoje, a empresa conta com três sócios, sendo que, apenas um deles trabalha na 

empresa. Além disso, conta com quatro colaboradores e outros dois responsáveis pela 

assistência técnica que prestam serviço terceirizado.  



34 

 

Atualmente a empresa atua como revenda de máquinas e implementos agrícolas, 

dentre os principais, para plantio e pulverização, também trabalhando com assistência 

técnica, reformas de máquinas, e a venda de GPS e peças agrícolas. Com isso, atende desde 

o pequeno produtor, que planta em média 30 hectares, o médio produtor plantando cerca de 

100 hectares e os clientes de grande porte, que cultivam em torno de 700 hectares.  

A administradora define o ano como bom, do qual apresentou novos clientes a 

procura dos produtos e serviços oferecidos pela empresa. Em relação a administração 

financeira, a empresa tem estabelecido prazos para suas vendas que podem variar conforme 

o tipo de produto adquirido pelo cliente. Os pagamentos podem ser à vista e, se for a prazo, 

com vencimentos estipulados em até 30, 60 e 90 dias. Em alguns casos, também trabalha 

com a negociação para pagamento na safra. No que se refere a quitação de obrigações, tem 

estado em dia, não tendo dificuldades para efetuar os pagamentos conforme os prazos 

definidos na negociação da compra dos insumos. 

 

4.2 ANÁLISE DOS INDICADORES 

 

Evidencia-se que, “fatores como desenvolvimento tecnológico, forte concorrência, 

regulamentações governamentais e, até mesmo, a própria expansão das organizações, tem 

exigido maior eficácia da administração dos recursos financeiros” (MODRO; FAMÁ; 

PETROKAS, 2012, p. 91). Dessa, forma, tornando possível o fortalecimento da 

organização, não apenas captar e alocar recursos, mas sim, administrar para gerar 

resultados.   

Atualmente o negócio, foco da pesquisa, não apresenta controle específico para o 

capital de giro, todavia, tem-se conhecimento sobre sua importância. Assim como, abordam 

sobre o assunto Modro, Famá e Petrokas (2012, p. 91) “observa-se a importância da 

administração do capital de giro, a qual tem sido considerada, cada vez mais, essencial para 

o equilíbrio financeiro das empresas e para o sucesso dos negócios”. Dessa forma, destaca-

se a relevância do estudo para a empresa.  

Esta, classifica-se de acordo com os objetivos definidos inicialmente. Assim como 

tratam Fleuriet e Zeidan (2015, p. 9) “a abordagem do Modelo Dinâmico exige a 

reestruturação do balanço patrimonial em seus componentes de curto e longo prazos e, por 

natureza, das transações”.  
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Para tanto, os dados do balanço patrimonial foram organizados de acordo com essa 

reestruturação. Assim, identificam-se na Tabela 1 os dados do negócio estruturados 

referentes ao primeiro trimestre de 2020.  

 

Tabela 1 – Balanço Patrimonial 1º Trimestre/2020 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Já na Tabela 2, constam os dados reestruturados referentes ao segundo trimestre de 

2020. Isso porque a análise foi realizada em dois trimestres para melhor compreender como 

se comporta o CG da empresa. 

 

Tabela 2 – Balanço Patrimonial 2º Trimestre 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Com isso, pode-se calcular os indicadores, aplicar a análise e obter os resultados 

quanto aos objetivos. Inicialmente pelo CGL, que é obtido pela diferença entre o AC e o 

Ativo Circulante Financeiro 84.715,31R$               Passivo Circulane Financeiro 29.487,28R$               

Caixa Geral 9.856,07R$                    Empréstimos Bancários a Curto Prazo          29.487,28R$                  

Bancos 72.546,53R$                  

Aplicações Financeiras 2.312,71R$                    

Avito Circulante Operacional 1.080.806,01R$         Passivo Circulante Operacional 314.063,42R$             

Duplicatas a Receber 170.668,91R$                Fornecedores 208.229,37R$                

Estoque 910.137,10R$                Salários 22.752,56R$                  

Pró-labore 3.117,00R$                    

Encargos 11.516,73R$                  

Impostos e Taxas s/ Operações 68.447,76R$                  

Ativo Não-Circulante 142.132,80R$             Passivo Não-Circulante 69.655,79R$               

Realizável a Longo Prazo 35.000,00R$                  Exigível a Longo Prazo 69.655,79R$                  

Investimentos 66,77R$                         

Imobilizado 101.785,07R$                Patrimônio Líquido 894.447,63R$             

Intangível 5.280,96R$                    

Total 1.307.654,12R$         Total 1.307.654,12R$         

Ativo Circulante Financeiro 155.764,28R$             Passivo Circulane Financeiro 25.915,97R$                

Caixa Geral 19.741,68R$                  Empréstimos Bancários a Curto Prazo          25.915,97R$                   

Bancos 78.256,52R$                  

Aplicações Financeiras 57.766,08R$                  

Avito Circulante Operacional 1.129.735,11R$         Passivo Circulante Operacional 313.741,52R$              

Duplicatas a Receber 148.720,76R$                Fornecedores 235.612,61R$                 

Estoque 981.014,35R$                Salários 22.667,38R$                   

Pró-labore 3.117,00R$                     

Encargos 10.521,31R$                   

Impostos e Taxas s/ Operações 41.823,22R$                   

Ativo Não-Circulante 217.354,94R$             Passivo Não-Circulante 111.967,55R$              

Realizável a Longo Prazo 35.000,00R$                  Exigível a Longo Prazo 111.967,55R$                 

Investimentos 66,77R$                         

Imobilizado 177.007,21R$                Patrimônio Líquido 1.051.229,29R$           

Intangível 5.280,96R$                    

Total 1.502.854,33R$         Total 1.502.854,33R$           
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PC, que consideram as contas financeiras e operacionais de curto prazo. Conforme consta 

na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Capital de Giro Líquido 

1º Trimestre  2º Trimestre 

Capital de Giro Líquido  Capital de Giro Líquido  

CGL = AC – PC  CGL = AC - PC 

CGL =  R$ 1.165.521,32  -  R$ 343.550,70   CGL =  R$ 1.285.499,39  -  R$ 339.657,49  

CGL =  R$     821.970,62       CGL =  R$     945.841,90      

Fonte: elaborado pela autora (2020).  

 

Para a empresa, os resultados positivos com o primeiro indicador, CGL, 

demonstram “quando este valor for positivo tem-se um indicativo de que a empresa utiliza 

fontes de longo prazo para financiar sua NCG” (SILVA; MENDONÇA; ALMEIDA, 2018, 

p. 5). Ou seja, que o ativo foi financiado com recursos próprios, ainda restando valor para 

novos investimentos.  

Nota-se o crescimento de valor do primeiro para o segundo trimestre, indicando o 

investimento em ativos circulantes que podem ser facilmente convertidos em dinheiro. 

Logo, pode-se novamente investir em novos ativos circulantes e no seu crescimento. 

 Entende-se ainda que a empresa utiliza fontes de recursos de longo prazo para suprir 

a NCG. Uma vez que, se a empresa manter ou aumentar seu fluxo de vendas, essa 

informação não afetará o bom andamento das atividades, de modo que, ela continuará tendo 

dinheiro para manter suas obrigações em dia.   

Em seguida, calcula-se a NCG, compreendidas as contas que mantém as operações 

da empresa, também a curto prazo. Entendida pela diferença entre o ACO, estoque e 

duplicatas a receber e o PCO, fornecedores, salários e encargos do período. Conforme 

apresentado na Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Necessidade de Capital de Giro 

1º Trimestre  2º Trimestre 

Necessidade de Capital de Giro  Necessidade de Capital de Giro 

NCG = ACO – PCO  NCG = ACO - PCO 

NCG =  R$ 1.080.806,01  -  R$ 314.063,42   NCG =  R$ 1.129.735,11  -  R$ 313.741,52  

NCG =  R$ 766.742,59       NCG =  R$     815.993,59      

Fonte: elaborado pela autora (2020).  

 

No que se refere a NCG, conclui-se a partir dos resultados positivos que a empresa 

tem capacidade de se manter financeiramente, assim como trata Fleuriet e Zeidan (2015) os 
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resultados positivos demonstram a diferença entre as contas do balanço, sendo as do ativo 

operacional maiores que as do passivo operacional. Logo, não havendo a necessidade de 

recorrer a terceiros para adquirir recursos, uma vez que, o valor encontrado para CGL é 

superior ao da NCG nos dois períodos.  

Os resultados positivos indicam que a empresa não precisa recorrer a terceiros para 

obter mais dinheiro, sendo capaz de se manter financeiramente. Todavia, sabe-se da 

existência de empréstimo para investimento em estoque, que é compreendido pela empresa 

como uma estratégia, onde o valor ofertado pelo banco tem prazo e juros atrativos. Sendo 

que assim, a empresa pôde financiar o investimento em ativos circulantes com venda fácil, 

se tornando mais vantajoso do que retirar o ativo disponível.   

Para o cálculo do ST, considera-se as contas do ACF, caixa e disponibilidades, que, 

diminui-se do PCF, aqui considerando as parcelas dos empréstimos bancários existentes. 

Conforme consta na Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Saldo de Tesouraria 

1º Trimestre  2º Trimestre 

Saldo de Tesouraria  Saldo de Tesouraria 

ST = ACF – PCF  ST = ACF - PCF 

ST =  R$       84.715,31  -  R$    29.487,28   ST =  R$     155.764,28  -  R$    25.915,97  

ST =  R$       55.228,03       ST =  R$     129.848,31      

Fonte: elaborado pela autora (2020).  

 

Em relação ao ST, também com resultados positivos para os dois períodos, aponta a 

existência de folga financeira, bem como, um ST positivo indica para a empresa recursos 

suficientes para lidar com obrigações de curto prazo, sem afetar os recursos alocados no 

ciclo operacional (CORRÊA; RITTA, 2017; FLEURIET; ZEIDAN, 2015). Logo, 

compreende-se a existência de recursos suficientes para saldar as dívidas a curto prazo, 

também indicando folga financeira, fatores importantes para a liquidez da empresa.   

 

4.3 ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

 

Conforme citam Corrêa e Ritta (2017, p. 6) “os indicadores tradicionais e dinâmicos 

mostram que a análise da situação financeira é essencial para compreender a capacidade de 

solvência das organizações, e para que os gestores consigam tomar decisões que colaborem 

para a redução do risco financeiro”. Desta forma, não comprometendo o desempenho 

organizacional.  
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A análise do modelo dinâmico permitiu identificar no primeiro e segundo trimestre 

de 2020, uma situação do tipo 2. Isso indica uma situação financeira sólida (Figura 4), 

apresentando resultados positivos para o CGL, a NGC e o ST nos dois períodos 

delimitados.  

 

Figura 3 – Situação da empresa analisada 

 

Fonte: Corrêa e Ritta (2017, p. 6).  

 

Assim como define Silva, Mendonça e Almeida (2018, p. 6) “no tipo II (sólida) 

indica que o Capital Circulante Líquido é suficiente para cobrir a necessidade de capital de 

giro”. Bem como a realidade ocorrida, os cálculos mostram saldo suficiente para o que a 

empresa precisa obter, considerando os valores em contas a receber e estoque, que pode 

facilmente ser convertido em dinheiro. 

Contudo, pode-se perceber, que na conta do passivo dos dois períodos analisados 

tem-se a existência de empréstimo bancário, este, utilizado para a compra à vista de 

estoque. Vale ressaltar, que esta aquisição ocorreu após a oferta de crédito pelo banco, com 

juro e prazo atrativo. Logo, tornou-se a melhor opção para a empresa em optar por este 

recurso ao invés de fazer a retirada do saldo disponível, sabendo que, a curto prazo poderia 

fazer falta e não haveria oferta de crédito nestas mesmas condições.  

É importante mencionar que a empresa não apresenta nenhuma forma de controle 

exclusivo para o capital de giro. Aqui, os cálculos de seus indicares trazem bons resultados 

da saúde financeira do negócio, contudo, entende-se a importância do aperfeiçoamento das 

atividades de modo a melhorar ainda mais os resultados. “Já que é com esse recurso que a 

empresa mantém suas atividades operacionais” (KOMATSU; SANTANA, 2011, p. 1).  

Entende-se que, inicialmente a empresa deve focar como estratégia, na 

reestruturação do seu estoque, os quais apresentam altos valores acumulados nos dois 

trimestres. Visto que, o formato de trabalho ofertado, com seção de peças e assistência 

técnica do plantio a colheita, exige desta, agilidade e diversidade de produtos. Todavia, o 

alto valor investido em estoque, reduz o capital disponível, tanto para manutenção das 

operações, quanto para possíveis investimentos, sejam esses para novas mercadorias como 

também no momento da negociação de um produto.  
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Em virtude de os implementos agrícolas apresentam custos mais elevados, pode-se 

identificar um motivo para o elevado valor dos estoques. Considerando que, os períodos 

analisados, de janeiro a março tem-se maior prestação de serviço de assistência técnica e 

saídas de peças. Já de abril a junho retornam as negociações de implementos, sendo capaz 

de reduzir o alto valor de implementos identificado.  

Para tanto, faz-se necessário a aplicação de um plano de acompanhamento do 

estoque, de forma que a organização evite ter excesso ou falta de produtos, melhorando o 

controle financeiro e o ordenamento do espaço aproveitado. Portanto, é fundamental ter boa 

relação com fornecedores, de parceria e com boa comunicação, assim pode-se ter melhores 

condições de preços e prazos de entregas mais ágeis. Com isso, tornando possível suprir a 

necessidade do cliente e a empresa ganhar dinheiro.  

Como tratam Komatsu e Santana (2011) a discussão sobre o gerenciamento do 

capital de giro se torna relevante para a gestão financeira dos negócios, pois é utilizado 

como ferramenta indispensável para a subsistência das empresas no mercado atual.  

Com a administração do capital de giro, pode-se mais facilmente, ter controle sobre 

as finanças, já que se trata do dinheiro próprio da empresa. Como estratégia, sugere-se ter 

políticas de vendas e cobranças estabelecidas, faz com que a equipe trabalhe junto, 

seguindo a mesma ideia. Logo, ações planejadas efetivam vendas eficazes, capaz ainda, de 

reduzir perdas com consumidores inadimplentes, sendo possível também, elaborar 

previsões dos valores a receber.   

Ao analisar o ativo circulante, nota-se um aumento de valor disponível em 

R$71.048,28 do 1º para o 2º trimestre. Também houve redução no saldo de contas a receber 

de R$21.948,15 e crescimento no valor do estoque em R$70.877,25. Nesse contexto, o 

valor em estoque corresponde cerca de 14,7% do total dos ativos para o primeiro período e 

11,6% para o segundo trimestre.   

Portanto, com a análise dinâmica identifica-se que a empresa se mantém firme 

quanto a sua saúde financeira. Seu CG é maior que a NCG, suficiente para manter as 

obrigações em dia, ainda obtendo dinheiro disponível para aplicação e eventuais NCG.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O gerenciamento adequado dos recursos disponíveis garante a saúde financeira da 

empresa, de forma que, seja possível dar continuidade as operações e os objetivos sejam 

alcançados. Isso reforça a necessidade de acompanhamento a gestão financeira, bem como 

sua utilização. Para tanto, aplicou-se a análise dinâmica do capital de giro de uma empresa 

atuante no comércio de implementos agrícolas da cidade de Tapejara-RS. O foco seria 

entender o gerenciamento das finanças a fim de utilizar o CG como uma ferramenta de 

controle empresarial.  

Através da análise dinâmica verificaram-se resultados positivos para os indicadores 

de CG, NCG e ST. Estes mostram uma empresa com gestão financeira sólida, com capital 

suficiente para manter-se diante das obrigações financeiras. Para isso, identificou-se o que 

anteriormente era feito como forma de controle do CG, determinando ainda os indicadores 

para realizar a análise dinâmica da situação financeira da empresa para o período definido. 

Assim, sendo possível determinar estratégias úteis ao controle do CG.  

Esse trabalho poderá servir de base para estudo futuros, pois trata de um assunto 

pouco discutido e essencial para qualquer negócio. Concede acesso as informações 

apresentadas no decorrer da pesquisa, a qual permite aos gestores do conhecimento real do 

contexto financeiro ocorrido, além de facilitar aplicação das estratégias mencionadas.   

Quanto ao desenvolvimento da pesquisa identificaram-se algumas limitações, pois 

foi necessário refazer parte do referencial teórico, retirando conteúdo menos relevante do 

projeto e inserindo material sobre os indicadores da análise dinâmica. Como também, 

demandou bastante tempo para a organização dos dados no balanço patrimonial, conforme 

modelo utilizado para a análise dinâmica, devido à conciliação de horários da autora e 

responsáveis da empresa. 

Para que possam ser realizadas novas pesquisas sobre o assunto, é importante 

considerar as características da empresa para o tipo de análise escolhida. Visto que, no 

estudo aplicado o estoque contém itens de alto valor, uma vez que, isso pode influenciar os 

resultados, dependendo da situação. Portanto, podem-se conciliar as duas formas de análise, 

a dinâmica e a tradicional, sendo possível ter resultados de ambas as visões. Obtendo pelo 

modelo tradicional a análise dos índices de liquidez e com a análise dinâmica, a 

reestruturação do balanço patrimonial, assim como realizada aqui, capaz de indicar a 

situação se liquidez ou insolvência.   
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ANEXO 1 – BALANCETE PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 
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ANEXO 2 – BALANCETE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
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