
Como calcular seu
CAPITAL DE GIRO
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Capital de giro é o 
montante 
de recursos que a 
empresa precisa 
para financiar o 
giro do negócio.

São os recursos que a empresa 
dispõe ou necessita, com liquidez no
curto prazo para pagar as obrigações 
que também são de curto prazo.

O CAPITAL DE GIRO EM OUTRAS PALAVRAS, 

É A SOMA DOS VALORES DAS CONTAS 

DO ATIVO CIRCULANTE.
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Pelo olhar da contabilidade, 
o capital de giro líquido 
é a diferença entre o 
ativo circulante e o passivo circulante.

ATIVOS PASSIVOS

FINANCEIROS

Valores em Caixa e em banco.

FINANCEIROS

Empréstimos de curto prazo.
Duplicatas descontadas.

OPERACIONAIS OPERACIONAIS

Estoques.
Valores a receber de clientes
referente a vendas.

Contas a pagar para fornecedores.
Salários a pagar.
Encargos Trabalhistas.

CIRCULANTE

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO = ATIVO CIRCULANTE – PASSIVO CIRCULANTE

Se o resultado desta fórmula for negativo, 

a empresa precisa buscar recursos financeiros.



Observe o exemplo do cálculo do Capital de Giro Líquido - CGL:
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O Capital de giro líquido é, então, 
o valor necessário para honrar todos 
os compromissos financeiros do 
negócio no curto prazo.

Neste caso a empresa possui um ativo circulante de 
R$ 10.000,00. Este valor não é suficiente para pagar 
todas as contas no curto prazo, R$ 12.500,00, por isso, 
o resultado ficou negativo (-2.500,00), mostrando 
que será necessário buscar recursos 
em fontes de financiamento.

CAPITAL DE GIRO
AC (-) PC

R$ 10.000,00 (-) R$ 12.500

= (-) R$ 2.500,00
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Observe que o tempo de venda de um produto 
ou serviço, bem como o tempo de recebimento 
dos valores gerados por esta venda influenciam 
diretamente o seu capital de giro.

E não é só isso, inflar estoques, pagar as contas 
aos fornecedores em prazos muito curtos, 
e não controlar as despesas,
impactarão os resultados da empresa.

Portanto, acompanhar o capital de giro 
e a necessidade de capital de giro 
do negócio, é uma prática que deixará 
o empresário mais tranquilo e ciente 
da real situação da sua empresa.
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