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RESUMO  

  

As dificuldades de capital de giro em uma empresa são causadas, geralmente, pelos seguintes fatores: a 

redução de vendas; aumento de custos e despesas financeiras; crescimento da inadimplência; e uma 

combinação desses fatores. Além disso, se a empresa não souber administrar seu estoque, também pode 

desencadear nesse capital, pois o estoque parado, além de deixar o dinheiro imobilizado e sem gerar 

rendimentos, a mercadoria pode depreciar, perecer ou até ficar obsoleta. Por isso é preciso estar atento 

a esses fatores para ter um bom fluxo de caixa e capital circulante líquido, pois sem isso a empresa fica 

refém de terceiros. A fim de minimizar esses problemas é de extrema importância desenvolver ações de 

cunho preventivo, buscando organizar o fluxo de caixa, de modo a não haver sobressaltos quando da 

necessidade de desencaixe de numerários. No caso de capital de giro insuficiente, para de solucionar 

isso, é preciso fazer uma série de políticas criteriosas para recebimentos e pagamentos, para desenvolver 

um ciclo operacional e financeiro equilibrado, pois essa insuficiência vem desse desequilíbrio. Outra 

ação benéfica é sempre dispor de um volume mínimo de recursos financeiros para suportar as atividades 

operacionais, ou seja, os gestores deverão ser eficazes e identificar o capital de giro mínimo para suprir 

a demanda. É preciso ter uma atenção grande ao estoque, analisando-o a fim de descobrir os produtos 

mais rotativos, a quantidade para manter os consumidores supridos no período, e sempre atento a 

situação do seu mercado e o da sua mercadoria ou matéria-prima requisitada. Tudo isso para que se 

consiga manter os seus clientes supridos de modo que deixe o estoque enxuto.  

  

PALAVRAS-CHAVE: rendimentos, equilíbrio, ações.  



1- INTRODUÇÃO  

  

A área de Finanças é algo essencial para o mantimento da saúde de qualquer organização, ela, 

basicamente, assimila o registro e a análise da vida econômica da empresa. Sem ela a empresa perde o 

controle do caixa, consequentemente, não consegue pagar suas obrigações e se endivida. Além disso ela 

interfere na composição dos lucros da empresa, analisando as suas obrigações a curto e longo prazo, 

gastos, tudo isso através de demonstrações financeiras diárias, e ainda ela auxilia no o processo de 

decisão da empresa, uma vez que contribui e demonstra a saúde financeira da empresa, sendo algo chave 

em decisões, pois mostra se ela está preparada para executar algum investimento. Com isso gera uma 

menor ocorrência de erros, a empresa fica mais eficiente (pois com a análise das obrigações ela consegue 

“enxugar“ as despesas não essenciais), minimiza prejuízos, auxilia na identificação de problemas. Ou 

seja, só existem vantagens na utilização de princípios financeiros.  

A área das finanças é tão importante que além de ser utilizadas em empresas ela muitas vezes é 

aplicada na vida pessoal. Sem ela, semelhante nas empresas, a saúde financeira do indivíduo entra em 

colapso, um exemplo disso seria o fato de que a muitas das pessoas que ganharam algum tipo de prêmio 

milionário (como a mega-sena) conseguiram falir rapidamente, pois não utilizaram princípios 

financeiros para manter sua saúde financeira.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



2- BREVE DESCRIÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

  

O artigo consiste num texto dissertativo, usando o método dedutivo como base, retratando os 

princípios mais gerais de Finanças, a fim de solucionar diversos problemas comuns dentro das 

organizações para contribuir para o crescimento das mesmas.    

Os princípios abordados no próximo tópico demonstram como é benéfico para empresas 

usufruírem dessas técnicas. Pois mantendo um bom fluxo de caixa, controle na entrada e saída do 

dinheiro e utilizando o mínimo dos recursos, facilita bastante o crescimento do empreendimento.    

Uma organização com um bom setor financeiro consegue ter mais controle do que ela gasta e 

recebe. Com isso evita-se diversos problemas, como falta de capital de giro, consequentemente o 

endividamento, falta de controle de fluxo de caixa, uma péssima gestão na cobrança de pagamentos, na 

concessão de crédito, etc.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 



3- DIFICULDADES FINANCEIRAS E AÇÕES PREVENTIVAS  

  

As dificuldades de capital de giro em uma empresa são causadas, geralmente, pelos seguintes 

fatores: a redução de vendas; aumento de despesas financeiras; crescimento de inadimplência; aumento 

de custos e uma combinação dos quatro fatores anteriores (Abreu, 2015). Outro fator que gera problemas 

na gestão do capital de giro, seria a má gestão do contas a receber, pois outros fatores dela além da 

inadimplência de pagamentos podem gerar dificuldades: atrasos de pagamentos, má gestão da entrada 

de capital, valores de pagamentos estendidos, entre outros.  

 Além disso, se a empresa não souber administrar seu estoque, pode desencadear numa 

dificuldade no capital de giro. Isso porque se o estoque ficar parado, ou seja, não vender, além de ficar 

com dinheiro “congelado“, a mercadoria pode depreciar, perecer ou até ficar obsoleto (em casos de 

produtos tecnológicos). Com isso fica evidente a importância da administração correta do estoque para 

não gerar dificuldades financeiras.  

É fundamental para qualquer empresa e qualquer setor uma boa equipe, bem treinada e motivada, 

e o setor financeiro não é diferente. Se a equipe for ruim, pode gerar diversos problemas, como a má 

gestão da entrada de capital, funcionários atuando de má fé, entre outros,  

Vale à pena salientar que se a empresa não possuir capital de giro suficiente para se manter, ela 

só terá duas opções: se endividar ou fechar as portas e o endividamento é algo muito arriscado para 

qualquer empresa. Outra consequência disso seria a ineficiência na gestão de vendas no estoque, isso 

pelo fato de que o estoque é um capital imobilizado que não gera juros e outros rendimentos. Por isso é 

necessário um bom funcionamento do fluxo de caixa e capital de giro. Além disso sem capital de giro a 

empresa perde a capacidade para investir em si mesma e passa a depender do capital de terceiros para 

manter a sua operação.  

A fim de minimizar esses problemas, é de extrema importância desenvolver ações de cunho 

preventivo, buscando organizar o fluxo de caixa de modo a não haver sobressaltos quando da 

necessidade de desencaixe de numerários. Com isso, nota-se uma necessidade de formular estratégias 

que impactem positivamente na composição de reservas de capital.  

No caso de capital de giro insuficiente, existem diversas formas que se pode aumentar as 

reservas. A necessidade do capital de giro surge função da dinâmica de contas a pagar e a receber da 

empresa. Com a finalidade de solucionar isso, é preciso fazer uma série de políticas criteriosas para 



recebimentos e pagamentos, para desenvolver um ciclo operacional e financeiro equilibrado, pois sem 

isso a empresa fica descapitalizada. Outro fator que contribui para a solução é sempre dispor de um 

volume mínimo de recursos financeiros para suportar as atividades operacionais, ou seja, os gestores 

deveram identificar e suprir a necessidade de capital de giro.  

Em relação ao estoque, é preciso fazer uma análise do mesmo afim de descobrir os produtos 

mais rotativos, a quantidade que é necessária para manter os consumidores supridos, sem deixar que o 

estoque exceda a demanda (apenas comprando um pouco a mais afim de ter uma espécie de “gordura“, 

uma vez que se faltar algo, você pode perder uma venda) para manter o ele enxuto.  

No que se diz respeito sobre a equipe, é necessário de um setor de recursos humanos capacitado, 

para contratar funcionários competentes, isso é imprescindível para qualquer área, inclusive financeira. 

Além disso, é necessário procedimentos de controle interno na entrada e saída de dinheiro para que não 

tenha nenhum problema em relação a ações de má fé de funcionários, um exemplo disso seria colocar 

um protocolo que necessite de mais de uma assinatura (de preferência uma do presidente da empresa ou 

da sociedade).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



4- ESTRUTURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  

  

Todas as operações desenvolvidas pelas empresas em geral, são impactadas e sofrem influência 

direta ou indireta das decisões e ações planejadas no âmbito financeiro. Pelo gerenciamento do fluxo de 

caixa é que os gestores conseguem acompanhar as operações diárias (como pagar pontualmente 

obrigações, não deixar os recursos ociosos, etc).  

O fundamento da elaboração e do controle do fluxo está conectado com a tomada de decisões 

que buscam recursos financeiros necessários para a manutenção das atividades da empresa. Com isso, 

fica claro que o saldo do caixa em determinado momento não significa que o que a empresa está 

apresentando (seja lucro ou prejuízo).  

Um planejamento eficiente do fluxo de caixa sinaliza a apuração e uma análise do futuro da 

empresa (seja déficit ou superávit), evitando que a empresa seja pega de surpresa pelas necessidades e 

compromissos pontuais.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

   



5- ADMNISTRAÇÃO DO CAIXA  

  

Conforme afirma Adriana Silva (2016, p. 135).  Todas as empresas e pessoas necessitam ter 

certo nível de caixa na prática, isso para prevenir as incertezas. Essas incertezas, nos empreendimentos, 

são associadas ao seu fluxo de caixa.   

De acordo com Keynes existe 3 motivos para as empresas manterem um certo nível de caixa: o 

primeiro seria o “motivo-negócio“, que é o valor necessário para pagar os pagamentos previstos; o 

segundo seria o da preocupação, ele foca-se em resguardar de despesas imprevistas ou extraordinárias; 

já o terceiro motivo é o da especulação, que, basicamente, utiliza a mesma para aumentar sua 

rentabilidade (ex: adquirir ações ou títulos possivelmente rentáveis, investir em imóveis, etc).  

Complementando a ideia de Keynes, Gilman (2010) propõem uma fórmula para fazer o cálculo 

do ciclo de conversão de caixa. Ele afirma que o ciclo operacional abrange duas principais categorias 

do ativo circulante: estoque e contas a receber. Com isso, o ciclo operacional (CO) é mensurado a partir 

da soma dos prazos médios da estocagem (PME) e dos recebimentos (PMR).  

Ou seja: CO = PME + PMR.  

 

Vale a pena salientar que na realidade esse processo inclui a compra a prazo de matérias-primas, 

o que leva a contas a pagar a fornecedores. Elas reduzem o prazo pelos quais os recursos ficam aplicados 

no ciclo de caixa da empresa. O prazo médio de pagamento (PMP) a fornecedores é o tempo até a 

quitação das contas a pagar a fornecedores (medido em dias). O ciclo operacional (CO) menos o prazo 

médio de pagamento é chamado de ciclo de conversão de caixa (CCC) e mostra o prazo que os recursos 

da empresa ficam aplicados. Ou seja:  CCC = CO - PMP.  

Convergindo com a fórmula de Gilman, gera-se em uma nova fórmula:  

 CCC = PME + PMR – PMP.  

  

  

  

 

 



6- AVALIAÇÃO DO CRÉDITO  

O processo tradicional de avaliação de riscos (riscos de venda a prazo) é desenvolvido com base 

na experiência que a empresa teve com o cliente anteriormente, podendo também adquirir informações 

dele fora da empresa (se tem um histórico de inadimplência ou algo semelhante em outros 

estabelecimentos) para auxiliar na sua decisão, segundo Adriana Silva (2016, p. 233). Ou seja, na prática, 

o cliente antigo com um histórico bom terá seu crédito aprovado rapidamente com poucas análises, ao 

contrário de um cliente novo ou com histórico ruim, que terá que passar por um processo mais criterioso.   

Neste processo de avaliação de riscos, as principais fontes de informação são:  

• Avaliação retrospectiva das demonstrações contábeis (no caso de pessoa jurídica), é 

possível ser avaliada pelo estudo de indicadores econômico-financeiros extraídos das 

demonstrações financeiras.  

• Informações obtidas por empresas de assessoria de decisões de crédito (ex:  

Seara SPC).  

• Outras fontes de pesquisa (como impressa, informações setoriais, etc). 

   

No processo de avaliação de riscos, a organização deve determinar seus padrões de crédito (os 

requisitos que o cliente tem que atender para que se conceda o crédito). Ela pode definir requisitos 

diferentes para diferentes categorias de risco, de acordo com a probabilidade de perdas pelo não 

recebimento de suas vendas a prazo.  

Outro fator que a empresa precisa determinar é o prazo de concessão do crédito, “o prazo de 

concessão de crédito refere-se ao período de tempo que a empresa concede aos seus clientes para 

pagamento da compra realizada“ (Assaf Neto 2007, p. 567).  

Os fatores que geralmente influenciam as empresas na definição dos prazos de concessão de 

crédito são: a política da concorrência, características do mercado consumidor, natureza do produto, 

desempenho da conjunta econômica, prazo de pagamento a fornecedores, metas gerenciais, entre outros.  

Vale a pena destacar que existe um terceiro fator que seria os descontos financeiros por 

pagamentos adiantados, que é um abatimento direto do preço de venda quando os pagamentos forem 

em prazos curtos ou à vista. Essa estratégia precisa ser analisada cautelosamente do mesmo jeito que 

pode atrair e fidelizar clientes, dependendo da escala pode influenciar bastante o rendimento financeiro 

da empresa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7- AVALIAÇÃO DO VALORES A RECEBER  

A gestão dos valores a receber da empresa é essencial para a sua saúde, isso porque a sua má 

gestão gera inadimplências no contas a receber, e como foi dito anteriormente, desencadeia em uma 

série de problemas, como por exemplo problemas na gestão do capital de giro.  

As principais medidas de empresas que vendem a prazo, segundo Assaf Neto (2007, p. 569-

570) “as mais importantes medidas, típicas de empresas que vendem a prazo, podem ser classificadas 

em: despesas com devedores duvidosos, despesas gerais de crédito, despesas de cobrança e custos de 

investimento marginal em valores a receber“.   

Em relação às despesas com devedores duvidosos Assaf afirma “a experiência da empresa 

com seu mercado consumidor, as conclusões obtidas de análise técnicas e o grau de aversão ao risco 

constituem os principais instrumentos de estudo dessa medida“.  

A política de crédito da empresa determina variações dessas despesas. Se a política for mais 

liberal resulta no aumento das despesas de devedores duvidosos, e se for mais rígida o contrário 

acontece, as despesas de devedores duvidoso diminui, pois por ter uma análise mais criteriosa, impede 

a liberação do crédito para pagadores duvidosos.  

Em relação as despesas gerais, elas são, basicamente, os gastos com o processo de análise de 

manutenção do departamento de crédito (funcionários, materiais e equipamentos, serviços de 

informações, entre outros).  

Sobre as despesas de cobrança Adriana Silva (2016, p. 250) afirma “nas despesas de cobrança 

estão incluídos os gastos gerais envolvidos nos procedimentos de cobrança adotados pela empresa, 

inclusive gastos com ações judiciais e taxas de serviços cobrados pelos bancos. Uma política de 

crédito mais rígida tende a diminuir despesas de cobrança, o contrário acontece com uma política de 

crédito mais frouxa“.  

O custo de investimento marginal em valores a receber é o custo observado quando da 

aplicação de uma taxa de retorno mínima exigida pela empresa sobre o investimento marginal em 

valores a receber. Quando mais liberal a empresa em relação a concessão de crédito gera um maior 

volume nas vendas a prazo, aumentando os resultados dela. Outro fator gerado pelas vendas a prazo 

seria a maior necessidade de foco no contas a receber, por causa do aumento de consumidores 

duvidosos.  



A administração do contas a receber tem como sua maior preocupação, após a execução de 

uma política de crédito atraente, é conseguir controlar a sua carteira de contas a receber. “Após 

estabelecer uma política de crédito, uma empresa tem que monitorar suas contas a receber para 

analisar se a sua política de crédito está ou não funcionando com eficácia. Duas ferramentas que as 

empresas utilizam par monitorar as contas a receber são o prazo de recebimento em dias (ou período 

médio de recebimento) e o cronograma de vencimentos“ Berk e DeMarzo (2009, p. 852).  

Assaf Neto (2007, p. 580) afirma que com esse controle a empresa procura: apurar o nível de 

atraso com que os clientes estão pagando; processar uma análise dos clientes de forma a identificar 

pontualidade com que saldam os compromissos; identificar as razões de determinada variação na 

carteira de valores a receber.   

Vale a pena salientar que existem diversas medidas de controle de crédito, mas podemos 

destacar três:  

• Aging de valores a receber (ou idade das contas a receber): Gilman (2010, p. 564) 

traduz aging como idade das contas a receber. “A tabela das idades das contas a receber 

divide em grupos, de acordo com o momento em que foram originadas. Essa 

classificação normalmente se faz mês a mês, com um retrospecto de 3 ou 4 meses. A 

tabela resultante indica a porcentagem do saldo total em aberto das contas para 

determinados períodos de tempo. O objetivo dessa tabela é permitir que a empresa 

identifique problemas.   

• Dias de vendas a receber (DVR): essa medida de controle é utilizada para avaliar se 

houve alteração no volume de vendas. O DVR é a relação entre valores a receber e as 

vendas médias diárias, com isso é possível medir o tempo em dias necessários para 

receber financeiramente vendas a prazo. DVR= Valores a receber no Final do 

Período/Vendas Médias Diárias do Período  

• Análise das variações no saldo de valores a receber: essa medida, basicamente, 

possui como finalidade executar uma análise comparativa. Segundo Assaf Neto (2007, 

p. 582), “na utilização das medidas de controle dos valores a receber, é importante em 

diferentes situações utilizar índices desenvolvidos conjuntamente. Em verdade, uma 

medida analisada isoladamente pode muitas vezes não referenciar todo o problema 

existente, necessitando, em consequência, ser o estudo complementado com 

informações gerenciais“.   

 



7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Um dos principais problemas das empresas, se não o principal, é o endividamento. Ele pode ser 

gerado por diversos fatores, como: falta de capital de giro, prejuízo, etc. Isso se dá pelo fato de muitas 

vezes as organizações não darem a atenção devida para a área de finanças. 

Vale a pena salientar que por causa da gigantesca concorrência em praticamente todos os 

mercados, a empresa que consegue ter um bom fluxo de caixa e controle do capital de giro tem uma 

vantagem competitiva muito grande, pois se ocorrer algo imprevisto a empresa não consegue reagir. Foi 

o caso para muitos durante a pandemia do Covid-19, quando começaram os lockdowns, as empresas 

que já estavam com a saúde financeira prejudicada e foram afetadas pela pandemia faliram rapidamente, 

enquanto isso, as que tinham uma saúde boa, tiveram a chance de se adaptar ao momento que estavam 

vivenciando. Com isso, conclui-se que a área de Finanças é fundamental para qualquer empresa, e para 

manter a saúde financeira, as técnicas e princípios apresentados são grandes aliados. 
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