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A MISSÃO DE GERIR BEM O CAPITAL DE GIRO 

 

JOSÉ HENRIQUE MORAIS DE FREITAS 

ROGÉRIO AGUIAR 

 

As finanças se constituem inegavelmente, como reflexo da liquidez, um ponto 

fundamentalmente importante em qualquer empreendimento. Nos trabalhos realizados em 

empresas varejistas de pequena a médio porte, encontramos por diversas vezes, empresários 

afirmando que a falta do capital de giro tem sido o principal responsável pelas suas 

rotineiras dificuldades em cumprir pontualmente as obrigações com seus fornecedores, e 

até mesmo com a folha de pagamento dos funcionários.  

 

Sob o ponto de vista analítico percebe-se que a forma de gerir os recursos torna a 

necessidade daquele capital uma constante na maioria dos casos. Como se não fosse 

possível estabelecer o ciclo operacional e financeiro no orçamento das principais rubricas 

do capital de giro, como caixa, contas a receber e os estoques.  

 

Os recursos necessários ao capital de giro poderiam mesmo atenuando a escassez, com 

esforços de captação, continuar sob a gestão equivocada, ser apontada como sendo 

insuficiente, em uma tentativa imprópria de tentar explicar ou justificar os resultados 

inaceitáveis.  

 

Nos anos em que convivíamos com uma significativa inflação, aquela se encarregava de 

financiar sobretudo a incompetência. Os apelidados “donos de empresa” como também os 

verdadeiros empresários, encontravam no exercício das compras para a formação de 

estoques, seu principal reforço decisivo para ganhar com a elevação desenfreada dos 

preços. Ora, dependendo do produto e do fornecedor, havia um prazo mais elástico a pagar 

e a venda muitas vezes ocorria com acentuado giro, em supermercados por exemplo, 

complementado com o recebimento à vista, reforçando assim a liquidez.  

 

O produto overnight oferecido pela “ciranda financeira” respondia rapidamente as 

necessidades de remuneração. Assim, o intervalo entre o pagamento ao fornecedor e as 

vendas à vista era suplementado pelo juro de aplicação proporcionado pelo mercado 

financeiro. Com a estabilidade da economia trazida pelo plano real, muitos apostaram que 

se tratava de mais um plano e fatalmente iriam recorrer as práticas que já estavam 

acostumados. Orçamento e controle de custos eram instrumentos figurativos, pois a própria 

inflação dificultava o exercício da tarefa de prever e controlar, a não ser que o analista 

guardasse o perfil de futurista ou algo semelhante. Mesmo após um bom período de 

estabilidade ficou evidente que o despreparo profissional de uma parcela representativa do 

setor do varejo ainda era uma realidade.  

 

Anteriormente, onde bastando contar com recursos necessários para as aquisições já era 

suficiente para continuar na condução do negócio, em uma realidade diferente, mesmo 

tendo os recursos, mas comprando mal, certamente trará distorções em cadeia nos 

componentes de renovação do capital. É necessária uma profissionalização com utilização 

racional de instrumentos integrados apoiados em informações gerenciais.  
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Os custos fixos de uma empresa onde na maioria dos casos se constituem nos verdadeiros 

problemas de formação de preços e gestão da margem de contribuição, precisam estar 

transparentes e bem administrados, pois senão a exigência de um determinado nível de 

faturamento possa estar aquém da absorção pelo mercado vigente, ou até mesmo a 

capacidade instalada da empresa não ser suficiente para alcance de tal performance. É 

preciso planejar, utilizar os recursos de sistema de gestão integrado na medida das 

disponibilidades, como fundamental instrumento de controle e decisão.  

 

Atualizar dados considerados elementares, mas que por vezes, ficam flutuando nas 

informações do empresário e não no banco de dados da empresa, tais como: definição da 

concorrência; fornecedores; mudanças de hábito do seu consumidor; vitalidade do ponto, 

etc. Utilizar o fluxo de caixa como parte fundamental da administração financeira; saber 

diante da carteira de produtos qual a margem de contribuição média para se chegar ao 

ponto de equilíbrio, e aí antecipadamente ter condições de implementar uma mudança na 

estratégia dos negócios, se a informação o assim exigir. Formular uma política de crédito e 

cobrança eficiente de acordo com a estrutura que cada empresa oferece. Muitas vezes, a 

prática da imitação faz com que a adoção de políticas da concorrência cause uma contração 

nas finanças da empresa. É o caso do lojista que passou a vender sem entrada dividindo em 

uma determinada quantidade de parcelas sem juros, pelo fato do seu concorrente está 

procedendo assim. Uma política de crédito expansionista sem uma prévia análise poderá 

comprometer seriamente o capital de giro. Da mesma forma uma política de estoques 

equivocada fará com que aquela imobilização de recursos venha a afetar a liquidez da 

empresa, exigindo que se recorra ao mercado de crédito submetendo-se aos altos spreads 

bancários. Como conseqüência, mais um comprometimento do capital de giro. Como 

auxílio fundamental na árdua tarefa de controle, a contabilidade deve ser utilizada para tal 

fim. Uma contabilidade transparente, com o perfil gerencial, ultrapassando a rotina de 

registro dos fatos contábeis, sem dúvida representa uma fonte de informações que deve 

funcionar como uma espécie de filtro. Infelizmente, muitos empresários do varejo ignoram 

a contabilidade, muitas vezes, rotulando-a como uma necessidade imperiosa para atender as 

exigências fiscais. Saber utilizar os recursos contábeis já promove uma certa direção na 

idéia do controle e decisão. Para finalizar, é importante ressaltar que investir no 

treinamento da mão de obra é condição primordial para o sucesso da gestão, incluindo aí, o 

próprio empresário. Não adianta ter a disposição os recursos de toda ordem, se o pessoal 

não for convenientemente treinado. Em algumas ocasiões, uma empresa pode vir a 

enfrentar dificuldades por não entender a necessidade de capital de giro, mas sobretudo, por 

uma má gestão daqueles recursos. 
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