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1. Apresentação 
 

O curso Fundamentos da Administração do Capital de Giro, oferecido pelo Educação 
Financeira Passo a Passo, tem como objetivo conceituar e analisar a situação financeira das 
empresas no curto prazo, verificando a capacidade dessas empresas quitarem suas dívidas e os 
momentos de liquidez ou dificuldade financeira. 

Uma vez identificados os ativos necessários à empresa tanto em sua constituição como 
em seu desenvolvimento, consequentemente indicando as necessidades de aplicações do dia-a-
dia e, portanto, de curto prazo, os conceitos são aplicados aos casos de um Microempreendedor 
Individual, Sociedade Limitada e Empresa de Capital Aberto, para que sejam encontradas as 
fontes de captação de recursos e pressupondo o devido planejamento financeiro e orçamentário. 

O conteúdo programático deste curso está dividido nos seguintes temas: (i) Ciclo 
Operacional e Ciclo Financeiro, entendendo os prazos para os quais se necessita obter 
financiamento de capital de giro, com aplicações em serviços e no comércio; e (ii) Análise do 
Capital de Giro segundo o Modelo de Fleuriet, consistindo da identificação das necessidades de 
capital de giro a partir de componentes operacionais, financeiros e suas relações com os saldos 
disponíveis nas empresas para a quitação de obrigações. 
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2. Ciclo Operacional e Ciclo Financeiro 
 

Constituída a empresa e identificadas as necessidades de investimentos iniciais e 
financiamentos, é preciso administrar o seu dia-a-dia, o que caracteriza a Administração do 
Capital de Giro (ACG). ACG consiste da gestão dos recursos de curto prazo, envolvendo as 
decisões de investimento e financiamento relacionadas ao dia-a-dia das organizações de qualquer 
natureza, tanto microempresas como pequenas, grandes e médias. 

Para ACG é necessário conhecer todo o processo que inicia com a negociação de produtos 
ou mercadorias junto aos fornecedores, até o momento em que a empresa recebe pela venda do 
produto aos clientes. Esse processo é conhecido como Ciclo Operacional (CO). 

Ciclo Operacional (CO) é o tempo decorrido da compra da matéria-prima do fornecedor 
até o recebimento da venda do produto acabado. No caso de empresas industriais, envolve os 
prazos de estocagem (da matéria-prima e do produto final), fabricação, pagamento ao fornecedor 
e recebimento após a venda. O CO pode ser ilustrado da seguinte forma: 

 

 
Figura 1 – Ciclo Operacional 
Fonte: Adaptado de Assaf Neto e Tibúrcio Silva (2012) 

 
Outro conceito de fundamental importância no sentido de identificar as necessidades de 

investimentos em capital de giro é o Ciclo Financeiro (CF), que começa quando há saída de caixa 
para pagamento ao fornecedor e é concluído no ponto de recebimento do cliente, caracterizando 
uma entrada de caixa. 

Os ciclos operacional e de caixa são constituídos dos seguintes componentes: 
 

Quadro 1 – Componentes do Ciclo Operacional 

Prazo Médio de Estocagem (PME) 

Tempo desde o recebimento da matéria-
prima do fornecedor ao início do processo 
produtivo (estoque de fabricação) mais o 
período de armazenamento do produto final 
até a venda do mesmo (estoque de produtos 
acabados ou prazo médio de venda). 

Prazo Médio de Fabricação (PMF) Período entre as etapas inicial e final do 
processo de produção. 

Prazo Médio de Recebimento (PMR) Período entre o dia da venda e o efetivo 
recebimento da venda do produto acabado. 

Prazo Médio de Pagamento (PMP) 
Tempo decorrido entre a saída de caixa para 
pagamento ao fornecedor e entrada 
decorrente de recebimento do cliente. 

Fonte: Elaboração própria 
 



 

O Prazo Médio de Pagamento – PMP ao fornecedor é, portanto, o período que define em 
primeira instância o volume de recursos para investimento em capital de giro, já que o momento 
em que a empresa paga pelo produto ou mercadoria adquirida normalmente não coincide com o 
de recebimento pela venda do produto acabado. Para calcular o período correspondente ao CF é 
preciso subtrair do CO o PMP. 

As negociações de compra de materiais e venda do produto acabado, embora não 
necessariamente caracterizem fluxo de caixa, compõem o ciclo econômico, que inicia com a 
compra e se conclui com a venda, mesmo com pagamento e recebimento a prazo, 
respectivamente. A figura a seguir ilustra os conceitos de ciclo operacional, econômico e 
financeiro: 
 

 

 
Figura 2 – Ciclos Operacional, Econômico e Financeiro 
Fonte: Assaf Neto e Tibúrcio Silva (2012) 
 
2.1. Ciclos Operacional e Financeiro no Comércio – Aplicações em uma S.A. 

 
Para ter a visão dos ciclos operacional e financeiro em uma empresa comercial, são 

apresentados a seguir os demonstrativos Balanço Patrimonial e DRE de uma empresa de capital 
aberto do setor de eletrodomésticos, em cinco anos, se tratando de uma Sociedade por Ações – 
S.A. 

 
Quadro 2 – Balanços Patrimoniais – Empresa de Eletrodomésticos S.A. 

ATIVO 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Ativo Circulante 2.895.585,00 3.567.127,00 4.069.970,00 2.921.990,00 3.395.922,00 

Caixa e equival caixa 328.865,00 173.117,00 423.128,00 280.306,00 412.170,00 

Aplicacoes financeiras 46.732,00 74.957,00 175.227,00 491.288,00 450.979,00 

Contas a receber CP 1.524.671,00 1.927.828,00 2.104.479,00 530.620,00 618.276,00 

Estoques 849.799,00 1.264.657,00 1.068.762,00 1.251.362,00 1.472.738,00 

Impostos a Recuperar 46.524,00 24.608,00 214.771,00 218.554,00 295.595,00 

Outros ativos circulantes 98.994,00 101.960,00 83.603,00 149.860,00 146.164,00 

Ativo nao circulante 1.032.195,00 1.310.227,00 1.594.785,00 1.791.914,00 1.894.115,00 

Realizavel LP 298.735,00 371.381,00 578.862,00 518.353,00 519.565,00 

Investimentos - - - 251.747,00 319.604,00 

Imobilizado 358.841,00 489.938,00 575.185,00 540.444,00 566.193,00 

Intangiveis liquido 374.619,00 448.908,00 440.738,00 481.370,00 488.753,00 

Ativo total 3.927.780,00 4.877.354,00 5.664.755,00 4.713.904,00 5.290.037,00 



 

PASSIVO 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Passivo Circulante 2.685.908,00 3.167.135,00 3.607.014,00 2.527.591,00 2.831.448,00 

Obrig sociais e trabalh 116.525,00 121.596,00 139.537,00 166.585,00 167.423,00 

Fornecedores CP 1.140.724,00 1.267.774,00 1.328.155,00 1.651.543,00 1.789.898,00 

Impostos a pagar 39.438,00 49.324,00 80.174,00 41.664,00 44.595,00 

Total empres e financ CP 108.758,00 129.671,00 317.198,00 425.227,00 591.443,00 

Outras obrigacoes CP 1.280.463,00 1.598.770,00 1.741.950,00 242.572,00 238.089,00 

Passivo nao circulante 1.194.436,00 1.089.274,00 1.441.749,00 1.491.702,00 1.704.122,00 

Total empres e financ LP 666.115,00 581.664,00 918.766,00 895.053,00 1.120.184,00 

Outras obrigacoes 332.555,00 323.441,00 323.781,00 1.543,00 2.381,00 

Impostos Diferidos LP 13.746,00 10.765,00 - - - 

Provisoes LP 182.020,00 173.404,00 199.202,00 245.882,00 265.691,00 

Lucros e receit a apropr - - - 349.224,00 315.866,00 

Patrimonio liquido 47.436,00 620.945,00 615.992,00 694.611,00 754.467,00 

Passivo e patrimonio liq 3.927.780,00 4.877.354,00 5.664.755,00 4.713.904,00 5.290.037,00 
Fonte: Economática 

 
Quadro 3 – DRE – Empresa de Eletrodomésticos S.A. 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Receita liquida operac 4.808.024,00 6.419.371,00 7.665.112,00 8.088.439,00 9.779.385,00 

Custo da Mercadoria Vendida 3.166.261,00 4.275.084,00 5.146.597,00 5.825.444,00 7.086.909,00 

Lucro Bruto 1.641.763,00 2.144.287,00 2.518.515,00 2.262.995,00 2.692.476,00 

Desp (receit) operac 1.390.330,00 1.930.627,00 2.370.250,00 1.888.029,00 2.201.548,00 

Lucro antes jur&imp EBIT 251.433,00 213.660,00 148.265,00 374.966,00 490.928,00 

Resultado financeiro -      141.465,00 -      165.723,00 -      172.297,00 -      243.962,00 -      360.742,00 

LAIR 109.968,00 47.937,00 -        24.032,00 131.004,00 130.186,00 

Imp renda e contrib soc 41.134,00 36.271,00 -        17.287,00 17.198,00 1.630,00 

Lucro liquido 68.834,00 11.666,00 -           6.745,00 113.806,00 128.556,00 
Fonte: Economática 

 
Para a estimação dos prazos médios de estocagem, recebimento e pagamento sem as 

informações diretas dos períodos, são utilizados os demonstrativos contábeis mencionados, mas 
antes de calcular os indicadores para a Empresa de Eletrodomésticos, vamos ao passo a passo 
das fórmulas utilizadas, começando do Prazo Médio de Estocagem (PME). 

Como se sabe, o estoque foi adquirido a partir de uma negociação com o fornecedor, 
gerando custo de produção para a empresa. No caso do comércio, esse é o Custo da Mercadoria 
Vendida – CMV. Por meio de uma regra de três simples, pode-se entender a relação: 

 
Quadro 4 – Dedução do Prazo Médio de Estocagem – PME  

Custo da Mercadoria Vendida – CMV 360 dias 
Estoque Médio – 𝐸" PME 

Fonte: Elaboração própria 
 
O CMV é informado, no caso em questão, para o período de 1 ano ou 360 dias. O custo 

de estocagem, que é componente do CMV, está relacionado apenas ao PME. Resolvendo a 
proporção (meios pelos extremos), se tem o cálculo: 



 

 

𝐶𝑀𝑉 × 𝑃𝑀𝐸 = 𝐸" × 360 → 𝑃𝑀𝐸 =
𝐸"

𝐶𝑀𝑉 × 360 
 
Da mesma forma se procede com o Prazo Médio de Recebimento (PMR), calculado em 

relação à Receita Líquida – RL, e com o Prazo Médio de Pagamento ao Fornecedor – PMPF, este 
também calculado a partir do CMV, quando não for informado especificamente o valor 
correspondente a compras. As relações e demais cálculos são apresentados a seguir. 

 
Quadro 5 – Dedução do Prazos Médios de Recebimento e Pagamento – PMR e PMF 

Receita Líquida – RL 360 dias 
Contas a Receber – 𝐶𝑅"""" PMR 

CMV 360 dias 
Fornecedores – 𝐹" PMPF 

Fonte: Elaboração própria 
 

𝑅𝐿 × 𝑃𝑀𝑅 = 𝐶𝑅"""" × 360 → 𝑃𝑀𝑅 =
𝐶𝑅""""
𝑅𝐿 × 360 

 

𝐶𝑀𝑉 × 𝑃𝑀𝑃𝐹 = 𝐹" × 360 → 𝑃𝑀𝑃𝐹 =
𝐹"

𝐶𝑀𝑉 × 360 
 
Diante disso já podemos calcular os prazos médios de estocagem, recebimento e 

pagamento da S.A. para os subsequentes cálculos do ciclo operacional e do ciclo financeiro. 
Como foram informados dados de cinco anos consecutivos, pode-se calcular as médias 

de estoques, contas a receber e fornecedores somando todos os valores e em seguida dividindo 
por 5, sendo tudo resumido no quadro a seguir: 

 
Quadro 6 – Média de Contas a Receber, Estoques e Fornecedores em Cinco Anos – S.A. 

Contas Média 
Contas a Receber R$ 1.341.174,80 
Estoques R$ 1.181.463,60 
Fornecedores R$ 1.435.618,80 

Fonte: Elaboração própria 
 

A seguir os prazos médios de estocagem, de contas a receber e de contas a pagar a 
fornecedores da Empresa de Eletrodomésticos – S.A., no Ano 5: 

 

𝑃𝑀𝐸 =
𝐸"

𝐶𝑀𝑉 × 360 =
1.181.463,60
7.086.909,00 × 360 = 60	𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

𝑃𝑀𝑅 =
𝐶𝑅""""
𝑅𝐿 × 360

1.341.174,80
9.779.385,00 × 360 = 49,37	𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

𝑃𝑀𝑃𝐹 =
𝐹"

𝐶𝑀𝑉 × 360 =
1.435.618,80
7.086.909,00 × 360 = 72,93	𝑑𝑖𝑎𝑠 

 



 

Como se percebe, o PMR dos clientes, em média, foi inferior ao PMPF no Ano 5, 
revelando menor necessidade de capital de giro e baixo ciclo financeiro. Os ciclos operacional e 
financeiro são calculados a seguir: 

 
𝐶𝑂 = 𝑃𝑀𝐸 + 𝑃𝑀𝑅 = 60 + 50 = 110	𝑑𝑖𝑎𝑠 
𝐶𝐹 = 𝐶𝑂 − 𝑃𝑀𝑃𝐹 = 110 − 73 = 37	𝑑𝑖𝑎𝑠 

 
Interpretando esses resultados, infere-se que a empresa passa, em média, 37 dias do 

momento em que paga ao fornecedor para aquisição das mercadorias até o recebimento da venda 
a prazo aos clientes. Esse é o período, portanto, que a empresa precisa financiar o seu capital de 
giro, já que outros gastos não podem esperar 37 dias para serem quitados, como despesas 
operacionais, salários, tributos, vencimentos de empréstimos, entre outros. 

 
2.2. Ciclos Operacional e Financeiro em Serviços – Passo a Passo em um Novo Negócio 

 
Considere que uma empresa de Consultoria Financeira negociou um projeto de R$ 

50.000,00 com determinado cliente e para sua execução adquiriu um software para análise de 
dados cujo investimento foi de R$ 15.000,00. O produto foi adquirido para pagamento em 30 
dias, mas o serviço prestado pela empresa foi pago pelo cliente em 30 dias após a venda 
(prestação do serviço). 

Até que o software entre em operação e proporcione receita para a empresa, ela precisa 
cumprir com suas obrigações para com o fornecedor e dar conta de suas despesas operacionais. 
Tendo pago ao fornecedor do software, onde adquirir recursos para pagar suas contas rotineiras, 
juros de financiamentos, horas técnicas de consultoria, entre outros gastos? É aí que surge a 
Necessidade de Capital de Giro (NCG). 

Antes de detalhar sobre NCG compete calcular os ciclos operacional (CO) e de caixa (CF) 
da Empresa de Consultoria no projeto em questão. Sabendo que decorrem 60 dias em média para 
que os projetos sejam concluídos, pode-se caracterizar esse período como similar ao Prazo Médio 
de Estocagem (PME) no comércio, sendo no caso em questão o tempo para que o projeto seja 
entregue ao cliente. 

 
𝐶𝑂 = 𝑃𝑀𝐸 + 𝑃𝑀𝑅 = 60 + 30 = 90	𝑑𝑖𝑎𝑠 

 
Decorreram 90 dias do momento no qual o cliente solicitou o serviço e foi efetuada a 

venda até o pagamento pelo serviço prestado, o qual ocorreu 30 dias depois da conclusão do 
projeto. Como informado anteriormente, o software foi pago 30 dias após aquisição do 
fornecedor, sendo o ciclo financeiro, portanto: 

 
𝐶𝐹 = 𝐶𝑂 − 𝑃𝑀𝑃 = 90 − 30 = 60	𝑑𝑖𝑎𝑠 

 
Adquirido o software para revenda quando da prestação do serviço, a empresa é 

contratada para desenvolver um projeto no valor de R$ 50.000,00 e sendo totalmente a prazo (30 
dias). É contabilizada, portanto, como receita na DRE e, simultaneamente, como contas a receber 
no Balanço Patrimonial. 

As deduções da Receita Bruta corresponderam às alíquotas dos tributos: 5% de ISS, 3% 
de Cofins e 0,65% de PIS. O Custo do Serviço Prestado (CSP) foi composto das horas técnicas 
de consultoria, correspondendo a 40% da receita. As despesas operacionais corresponderam às 
despesas fixas com água, energia elétrica e internet. Em seguida, contabilizaram-se os juros de 
2% do financiamento da Sala Comercial. Por fim, os tributos sobre o Lucro, quais sejam Imposto 



 

de Renda (15%) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (9%), totalizando 24% de dedução 
do Lucro Antes dos Tributos. 
 

Quadro 7 – DRE – Empresa de Consultoria Financeira – Mês 2 
Receita Bruta R$ 50.000,00 
(-) Deduções R$ (4.325,00) 
Receita Líquida R$ 45.675,00 
(-) CSP R$ (20.000,00) 
Lucro Bruto R$ 25.675,00 
(-) Despesas Operacionais R$ (500,00) 
Lucro Operacional R$ 25.175,00 
(-) Juros R$ (800,00) 
Lucro Antes dos Tributos R$ 24.375,00 
(-) Tributos R$ (5.850,00) 
Lucro Líquido R$ 18.525,00 

Fonte: Elaboração própria 
 

Outro demonstrativo relevante é o Fluxo de Caixa, que já traz o valor final do mês 
anterior, de R$ 8.835,00. Nesse caso, não houve recebimento à vista no 2º mês, nem outras 
entradas registradas. As contas com desembolsos no mesmo período e também registradas na 
DRE constituíram as saídas de caixa. 

Há, entretanto, gastos não descontados de imediato e que não representaram, portanto, 
saídas de caixa. No caso em questão, trata-se dos tributos sobre o Lucro, os quais somados aos 
do período anterior, totalizaram R$ 5.850,00 que não saíram do Caixa (Tributos a Pagar). 

A aquisição do software no valor de R$ 15.000,00 constitui estoque da empresa, uma vez 
que só será vendido quando da prestação do serviço. Como será pago 30 dias após a aquisição, 
fica a pagar ao fornecedor no segundo mês, constituindo, portanto, a conta de fornecedores (a 
pagar) no Balanço Patrimonial. 
 

Quadro 8 – Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – Mês 2 
Caixa Inicial R$ 8.835,00 
(+) Receita a Vista R$ 0 
(+) Outras Entradas R$ 0 
(-) Deduções R$ 4.325,00 
(-) Custo do Serviço Prestado R$ 20.000,00 
(-) Despesas Operacionais R$ 500,00 
(-) Juros Pagos R$ 800,00 
Total de Saídas R$ 25.625,00 
Caixa Final R$ -16.790,00 

Fonte: Elaboração própria 
 
O Caixa ficou, destarte, negativo e gerou a necessidade de um empréstimo para suprir as 

necessidades do mês, de R$ 16.790,00. Como a empresa já tinha R$ 10.000 aplicados em títulos 
de curto prazo, reduziu a necessidade do empréstimo para reposição do Caixa, sendo então de 
R$ 6.790,00. Os demais valores se mantiveram conforme Balanço do primeiro mês, sendo 
acumulados os tributos a pagar e os lucros. 
 

 



 

Quadro 9 – Balanço Patrimonial – Mês 2 
ATIVO PASSIVO 

Caixa R$ 0,00 Fornecedores R$ 15.000,00 
Aplicações R$ 0,00 Tributos R$ 6.770,40    
Contas a Receber R$ 50.000,00 Empréstimos R$ 6.790,00 
Estoques R$ 15.000,00 Financiamentos  R$ 40.000,00  
Equipamentos R$ 5.000,00 Capital  R$ 30.000,00  
Sala R$ 50.000,00 Lucros  R$ 21.439,60 
Total R$ 120.000,00 Total do Passivo  R$   120.000,00 

Fonte: Elaboração própria 
 

3. Análise do Capital de Giro segundo o Modelo de Fleuriet 
 
O Capital de Giro da empresa representa os recursos de curto prazo que precisam ser 

administrados no dia-a-dia da organização, conforme já mencionado. Para um diagnóstico mais 
preciso da situação financeira da empresa, é importante calcular o seu Capital de Giro Líquido – 
CGL, que é a diferença entre o Ativo Circulante – AC e o Passivo Circulante – PC. Sendo 
positivo, indica folga financeira, significando bens e direitos superiores às obrigações de curto 
prazo. Quando negativo, revela situação de falta de liquidez ou aperto financeiro. 

Uma outra forma de entender o CGL é analisando a situação financeira no longo prazo, 
pois esse indicador representa o volume de origem de recursos de longo prazo (Passivo não 
Circulante – PNC mais Patrimônio Líquido – PL) que está financiando o ativo de curto prazo 
(Ativo Circulante ou Ativo Total – AT menos Ativo Não Circulante – ANC). A seguir os cálculos 
do CGL tanto do ponto de vista do curto prazo como do longo prazo: 

 
𝐶𝐺𝐿 = 𝐴𝐶 − 𝑃𝐶 

𝐶𝐺𝐿 = [𝐴𝑇	 − 	𝐴𝑁𝐶]	–	[𝑃𝑇 − (𝑃𝑁𝐶 + 𝑃𝐿)] 
𝐶𝐺𝐿 = (𝑃𝑁𝐶 + 𝑃𝐿) − 𝐴𝑁𝐶 

 
Quando o CGL é positivo, conforme exemplo a seguir, significa que parte dos ativos de 

curto prazo ou circulantes estão sendo financiados com recursos de longo prazo. Esta parte é 
justamente o CGL, que no caso é igual a R$ 15,00: 

 

 
Figura 3 – Capital de Giro Líquido Positivo 
Fonte: Assaf Neto e Tibúrcio Silva (2012) 

 
Por outro lado, CGL negativo implica em financiamento de parte dos ativos de longo 

prazo com recursos de curto prazo, conforme ilustração a seguir, onde seriam necessários, por 
exemplo, R$ 40,00 de empréstimo de curto prazo para aplicação em ativos não circulantes: 

 



 

 
Figura 4 – Capital de Giro Líquido Negativo 
Fonte: Adaptado de Assaf Neto e Tibúrcio Silva (2012) 

 
Ter recursos suficientes no curto prazo ou até excedentes implica em baixo retorno, já 

que é mais oneroso se financiar com recursos de longo prazo em relação a fontes de 
financiamento de curto prazo. A aplicação de recursos em ativos não circulantes, por outro lado, 
embora mais rentável, leva a uma menor liquidez da empresa, aumentando o risco de quitação 
de suas obrigações no curto prazo. A escolha do nível de CGL vai depender, portanto, da 
otimização do conflito risco-retorno, dependendo das necessidades de capital de giro. 

A Necessidade de Capital de Giro – NCG surge em primeira instância da 
incompatibilidade dos prazos de recebimento das vendas e de pagamento aos fornecedores, 
fazendo com que as empresas tenham que recorrer a fontes de financiamento para sobrevivência 
enquanto aguardam receber de seus clientes ou vender os seus produtos estocados. Para entender 
a NCG, aplica-se o modelo de Fleuriet, dividindo tanto o ativo circulante como o passivo 
circulante em seus componentes operacionais e financeiros. 

Contas operacionais ou cíclicas são as que variam conforme atividade fim da empresa, 
diretamente relacionadas ao ciclo operacional. No Ativo, se referem basicamente a contas a 
receber e estoques, ambas representando recursos em potencial para a empresa, mas não 
disponíveis em dinheiro. No Passivo, as contas operacionais ou cíclicas são as contas de 
fornecedores, tributos, salários, ou qualquer outra que possa ser diretamente relacionada às suas 
operações rotineiras. 

Contas financeiras, não cíclicas ou ainda erráticas são as que não possuem relações diretas 
com as operações normais da empresa. No Ativo, são os recursos disponíveis em dinheiro, 
envolvendo o caixa e as aplicações de curto prazo, as quais são facilmente conversíveis em 
dinheiro. No Passivo, são as fontes de recursos obtidos em dinheiro, como empréstimos, 
financiamentos e descontos de duplicatas. 

Tanto no Ativo como no Passivo qualquer outra conta que não esteja relacionada ao ritmo 
operacional da empresa é normalmente classificada como financeira, errática ou não cíclica. 
Exemplos: outros ativos ou passivos circulantes, tributos sobre lucros e dividendos. 

Reconhecidas as contas operacionais e financeiras, o próximo passo consiste na 
identificação das Necessidades de Capital de Giro – NCG. Estas são obtidas a partir da diferença 
entre o Ativo Circulante Operacional – ACO e o Passivo Circulante Operacional – PCO: 

 
𝑁𝐶𝐺 = 𝐴𝐶𝑂 − 𝑃𝐶𝑂 

 
Como o PCO representa as obrigações que ainda não geraram saída de caixa, o fato do 

ACO ser superior significa que os direitos da empresa ainda não foram convertidos em dinheiro. 
Por essa razão, indica a necessidade de recorrer a fontes alternativas de financiamento não 
operacionais que possibilitem aguardar essa conversão em caixa. 



 

Em contrapartida da NCG, a empresa avalia a sua situação financeira a partir do Saldo 
em Tesouraria – ST, que é a diferença entre o Ativo Circulante Financeiro – ACF e o Passivo 
Circulante Financeiro – PCF. Significa que ter mais recursos disponíveis em dinheiro em relação 
a obrigações financeiras, como empréstimos e desconto de duplicatas, proporciona maior folga 
financeira, garantindo a liquidez necessária para ACG. O ST é obtido, no curto prazo, de duas 
formas diferentes: 

 
𝑆𝑇 = 𝐴𝐶𝐹 − 𝑃𝐶𝐹 
𝑆𝑇 = 𝐶𝐺𝐿 − 𝑁𝐶𝐺 

 
Pode-se depreender que o ST é justamente o excedente do CGL em relação à NCG. Com 

isso, enfatiza-se que não basta um CGL positivo, mas importa que ele seja também superior à 
NCG, indicando saldo disponível para sazonalidades. 

As necessidades de investimentos da empresa, por outro lado, não se referem apenas à 
NCG, mas ao total de ativos da empresa, evidentemente incluindo o Ativo Não Circulante – 
ANC. Juntamente com a NCG, o ANC indica o componente permanente das necessidades totais 
de aplicações de recursos devido à previsibilidade de gastos que caracteriza ambas. 

Compete ao Administrador Financeiro decidir de que maneira esses recursos serão 
financiados: se com passivo de curto prazo ou Passivo Circulante – PC, com passivo de longo 
prazo ou Passivo Não Circulante – PNC, ou ainda, com capital próprio ou Patrimônio Líquido – 
PL. Essa decisão determina se a estratégia de financiamento de capital de giro da empresa é 
conservadora ou agressiva. 

A estratégia conservadora consiste da decisão de financiar todas as necessidades da 
empresa com recursos de longo prazo, inclusive as necessidades não previsíveis ou sazonais, 
conforma representação abaixo: 

 

 
Figura 5 – Estratégia Conservadora de Financiamentos 
Fonte: Assaf Neto e Tibúrcio Silva (2012) 

 
Outra estratégia é caraterizada como agressiva, consistindo em financiar necessidades de 

longo prazo com recursos de longo prazo e as necessidades sazonais, ou não previsíveis, com 
passivo de curto prazo. Veja a ilustração a seguir: 
 



 

 
Figura 6 – Estratégia Agressiva de Financiamentos 
Fonte: Assaf Neto e Tibúrcio Silva (2012) 

 
A Necessidade Total de Investimento Permanente – NTIP é calculada pela soma da 

Necessidade de Capital de Giro – NCG com o Ativo Não Circulante – ANC, resultando na 
expressão: 

 
𝑁𝑇𝐼𝑃 = 𝑁𝐶𝐺 + 𝐴𝑁𝐶 

 
Para cobertura dessas necessidades totais devem ser utilizados passivos de longo prazo 

ou permanentes, sendo os mesmos representados pelo Passivo Não Circulante – PNC e pelo 
Patrimônio Líquido – PL. Diante disso, o Saldo em Tesouraria – ST ou Saldo Disponível – SD, 
também pode ser obtido subtraindo a NTIP do (PNC + PL): 

 
𝑆𝑇 = (𝑃𝑁𝐶 + 𝑃𝐿) − 𝑁𝑇𝐼𝑃 

 
Como exemplo, considere os mesmos Balanços Patrimoniais (BP) da empresa de capital 

aberto do setor de eletrodomésticos, já apresentados anteriormente, sendo a divisão dos 
componentes operacionais e financeiros os seguintes: 

 
Quadro 10 – Componentes Operacionais e Financeiros do BP 

Ativos Circulantes Operacionais Contas a Receber + Estoques + Impostos a Recuperar 

Passivos Circulantes Operacionais Obrigações Sociais e Trabalhistas + Fornecedores + 
Impostos a pagar 

Ativos Circulantes Financeiros Caixa e Equivalentes de Caixa + Aplicações 
Financeiras + Outros Ativos Circulantes 

Passivos Circulantes Financeiros Total de Empréstimos e Financiamentos de Curto 
Prazo + Outras Obrigações de Curto Prazo 

Fonte: Elaboração própria 
 
A partir desses dados, foram aplicadas as fórmulas supracitadas e obtidos os resultados 

constantes do Quadro 11, a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quadro 11 – Componentes Operacionais e Financeiros da Empresa de Eletrodomésticos 
 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

AC R$     2.895.585,00 R$     3.567.127,00 R$     4.069.970,00 R$     2.921.990,00 R$     3.395.922,00 

PC R$     2.685.908,00 R$     3.167.135,00 R$     3.607.014,00 R$     2.527.591,00 R$     2.831.448,00 

CGL R$         209.677,00 R$         399.992,00 R$         462.956,00 R$        394.399,00 R$        564.474,00 

ACO R$     2.420.994,00 R$     3.217.093,00 R$     3.388.012,00 R$     2.000.536,00 R$     2.386.609,00 

PCO R$     1.296.687,00 R$     1.438.694,00 R$     1.547.866,00 R$     1.859.792,00 R$     2.001.916,00 

NCG R$     1.124.307,00 R$     1.778.399,00 R$     1.840.146,00 R$        140.744,00 R$        384.693,00 

ST -R$        914.630,00 -R$    1.378.407,00 -R$    1.377.190,00 R$        253.655,00 R$        179.781,00 

ACF R$         474.591,00 R$         350.034,00 R$         681.958,00 R$        921.454,00 R$     1.009.313,00 

PCF R$     1.389.221,00 R$     1.728.441,00 R$     2.059.148,00 R$        667.799,00 R$        829.532,00 

ST -R$        914.630,00 -R$    1.378.407,00 -R$    1.377.190,00 R$        253.655,00 R$        179.781,00 

ANC R$     1.032.195,00 R$     1.310.227,00 R$     1.594.785,00 R$     1.791.914,00 R$     1.894.115,00 

NTIP R$     2.156.502,00 R$     3.088.626,00 R$     3.434.931,00 R$     1.932.658,00 R$     2.278.808,00 

(PNC+PL) R$     1.241.872,00 R$     1.710.219,00 R$     2.057.741,00 R$     2.186.313,00 R$     2.458.589,00 

ST -R$        914.630,00 -R$    1.378.407,00 -R$    1.377.190,00 R$        253.655,00 R$        179.781,00 
Fonte: Elaboração própria 

 
Analisando a situação financeira da Empresa de Eletrodomésticos, observa-se que 

enquanto o CGL é inferior à NCG não há saldo disponível em tesouraria (ST negativo). Isso 
acontece no período do Ano 1 ao Ano 3. No quarto ano a empresa se recupera e passa a ter ST 
positivo, já que o CGL passa a superar a NCG. Os resultados podem ser visualizados também na 
Figura 7. 
 

 
Figura 7 – Componentes do Modelo de Fleuriet na Empresa Eletrodomésticos 
Fonte: Assaf Neto e Tibúrcio Silva (2012) 

 
Sendo a companhia em análise uma empresa comercial e, portanto, com necessidade de 

maiores recursos disponíveis, foram perceptíveis os problemas financeiros pelos quais a empresa 
passou do Ano 1 ao Ano 3. Por outro lado, isso pode estar associado ao fato de ter passado pelo 
processo de abertura de capital. Mesmo diante dessa fase inicial de negociação em bolsa, a 
empresa conseguiu manter CGL positivo, abrindo mão de um saldo positivo em tesouraria para 
geração de maiores fluxos de caixa futuros. 
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3.1. Modelo de Fleuriet Aplicado ao MEI 

 
No caso da Empresa de Obras de Alvenaria, constituída por um Microempreendedor 

Individual, como calcular as suas necessidades de capital de giro e saldo disponível? 
Relembremos os dados tratados no tópico “Fundamentos da Administração Financeira”. 
Considere o Balanço Patrimonial da Empresa, expresso no Quadro 12: 

 
Quadro 12 – Balanço Patrimonial – Obras de Alvenaria – Mês 1 

ATIVO PASSIVO 
Caixa  R$       800,61  Tributos R$         60,00 
Aplicações R$ 600,00 Salários R$       800,00 
Contas a Receber  R$    4.000,00  Pró-Labore R$    2.400,00 
Ativo Circulante  R$        5.400,61  Passivo Circulante R$    3.260,00 
Máquinas e Equipamentos R$ 4.030,00 Financiamentos R$ 8.000,00 
Moto R$ 13.000,00 Passivo Não Circulante R$ 8.000,00 
Ativo Não Circulante R$ 17.030,00 Capital R$ 10.030,00 

Total  R$  22.430,61  
Lucros R$    1.140,61 
Patrimônio Líquido (PL) R$ 11.170,61 
Total do Passivo e do PL R$  22.430,61 

Fonte: Elaboração própria 
 
Obtidos os indicadores representados no Quadro 13, percebe-se uma situação financeira 

equilibrada no caso do MEI, sem passivos financeiros de curto prazo. Há um financiamento, mas 
é de longo prazo, não para cobrir situações extremas de necessidade de caixa. 

 
Quadro 13 – Componentes Operacionais e Financeiros – Obras de Alvenaria – Mês 1 

Capital de Giro Líquido R$ 2.140,61 
Ativo Circulante Operacional (ACO) R$ 4.000,00 
Passivo Circulante Operacional (PCO) R$ 3.260,00 
Necessidades de Capital de Giro R$ 740,00 
Saldo em Tesouraria (ST) = ACO – PCO  R$ 1.400,61 
Ativo Circulante Financeiro (ACF) R$ 1.400,61 
Passivo Circulante Financeiro (PCF) - 
ST = ACF – PCF  R$ 1.400,61 
Necessidades Totais de Investimentos Permanentes (NTIP) R$ 17.770,00 
Origens de Recursos de Longo Prazo (ORLP) R$ 19.170,61 
ST = ORLP – NTIP  R$ 1.400,61 

Fonte: Elaboração própria 
 
A não existência de passivos financeiros de curto prazo combinada a uma reserva de caixa 

e de aplicações financeiras de mesmo horizonte temporal leva um saldo positivo na tesouraria da 
empresa, havendo R$ 1.400 disponíveis para quaisquer eventualidades. 

 
 
 



 

3.2. Modelo de Fleuriet Aplicado a uma Sociedade Limitada 

 
A Sociedade Limitada que vem sendo estudada teve seu Balanço Patrimonial no segundo 

mês de atividade expresso no Quadro 9. Já demonstradas as movimentações que levaram até essa 
situação, foram calculados os componentes operacionais e financeiros, nesse caso resultando em 
um saldo em tesouraria negativo, conforme pode ser visualizado no Quadro 14. 

 
Quadro 14 – Componentes Operacionais e Financeiros – Obras de Alvenaria – Mês 2 

Aplicação do Modelo de Fleuriet (Capital de Giro e Equilíbrio Financeiro) 
Ativo Circulante (AC) R$ 65.000,00 
Passivo Circulante (PC) R$ 28.560,40 
Capital de Giro Líquido (CGL) = AC – PC  R$ 36.439,60 
Ativo Circulante Operacional (ACO) R$ 65.000,00 
Passivo Circulante Operacional (PCO) R$ 21.770,40 
Necessidade de Capital de Giro (NCG) = ACO – PCO  R$ 43.229,60 
Ativo Circulante Financeiro (ACF) - 
Passivo Circulante Financeiro (PCF) R$ 6.790,00 
Saldo em Tesouraria (ACF - PCF) -R$ 6.790,00 
Saldo em Tesouraria (CGL - NCG) -R$ 6.790,00 
Necessidade Total de Investimento Permanente (NTIP) R$ 98.229,60 
Saldo em Tesouraria [(PNC + PL) - NTIP] -R$ 6.790,00 

Fonte: Elaboração própria 
 
Embora com um lucro de R$ 18.525, a receita foi totalmente a prazo, não havendo 

entradas de caixa no mês. Com isso, a empresa precisou resgatar as suas aplicações de R$ 10.000 
e, além disso, obter empréstimo para quitar com as suas dívidas: custo das horas técnicas de 
consultoria, despesas operacionais e pagamento de juros. Essas dívidas naturalmente não 
“esperam” o recebimento pelo serviço prestado para onerarem a empresa. 

Conforme perceptível no Fluxo de Caixa (Quadro 8), o saldo negativo foi de R$ 16.790. 
Resgatados os R$ 10.000 das aplicações, foram necessários ainda R$ 6.790 de empréstimos, 
justamente o saldo negativo em tesouraria, coberto por passivos de curto prazo emergenciais. 

 
4. Considerações Finais 
 

O propósito desde curso foi apresentar os conceitos básicos de Administração do Capital 
de Giro, cuja parte introdutória já é de fundamental importância para o diagnóstico da situação 
de equilíbrio financeiro das empresas. Antes de estudar cada categoria de Capital de Giro, 
assuntos dos tópicos subsequentes, que diz respeito às Finanças de Curto Prazo e é 
essencialmente representado no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, foram verificados os 
aspectos de Ciclo Operacional, Ciclo Financeiro, Necessidades de Capital e Equilíbrio 
Financeiro, com aplicação de um modelo proposto pelo francês Michel Fleuriet. 

A primeira etapa correspondeu à abordagem dos Ciclos Operacional e Financeiro, para a 
identificação de desequilíbrios entre saídas e entradas de caixa que caracterizam, portanto, 
Necessidades de Capital de Giro. Houve aplicações desses conceitos no Setor de Serviços, na 
continuidade da abordagem de “Passo a Passo na Gestão de um Negócio”, conforme iniciamos 
quando abordado o conteúdo de “Fundamentos da Administração Financeira”, tanto para MEI 
como Sociedade Empresária Limitada. Também foi aplicado ao setor comercial, com análise 
financeira de uma Empresa de Capital Aberto. 



 

Em seguida, abordou-se a respeito das Necessidades de Capital de Giro, com a aplicação 
de um modelo que consiste na divisão dos ativos e passivos em componentes operacionais e 
financeiros: o modelo de Fleuriet. Apresentados os pressupostos desse modelo, deu-se 
continuidade à abordagem de análise da empresa de capital aberto objeto de estudo, sendo 
verificadas situações de equilíbrio e desequilíbrio financeiro e possibilitando ações corretivas. 

Os próximos assuntos consistem da abordagem específica da Administração do Capital 
de Giro, no mesmo método passo a passo, tanto analisando empresas já constituídas como 
demonstrando os passos necessários ao desenvolvimento de novos negócios. É nessa dinâmica 
que serão estudados em tópicos posteriores: Administração do Disponível, Administração de 
Contas a Receber e Administração de Estoques, constituindo as Finanças de Curto Prazo. 
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