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RESUMO

O capital de giro possui participação relevante no desempenho operacional das empresas e absorve a maior parte dos investimentos no ativo.  O Sebrae (2007) apontou a falta

de capital de giro e problemas financeiros como uma das causas da dificuldade no gerenciamento das empresas ativas e uma das razões para o fechamento das empresas

extintas. Considerando sua importância, o objetivo geral desta pesquisa é descrever e analisar os principais fatores que impactam a gestão do capital de giro das micro e

pequenas empresas - MPEs do setor de fundição de Divinópolis. Os objetivos específicos definidos foram: analisar o perfil dos gestores financeiros, descrever como são feitos os

controles financeiros e identificar as principais dificuldades das empresas na gestão do capital de giro, a partir da visão e experiência dos gestores financeiros e sugerir opções de

aprimoramento. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. Os dados serão coletados através de questionário que será aplicado

a todas as empresas de um universo de 30 MPEs do setor de fundição de Divinópolis. 

Esta pesquisa se justifica, pois, a partir do mapeamento dos fatores que impactam a gestão do capital giro, pretende-se indicar opções de aprimoramento para minimizar as

dificuldades apontadas, contribuindo, assim, para aumentar a eficiência da gestão dos recursos financeiros e as possibilidades de sobrevivência e longevidade das empresas.

A administração do capital de giro se refere à administração das contas circulantes de uma empresa. Compreendem os recursos correntes que podem ser convertidos em caixa

no prazo máximo de um ano. Busca-se, com sua gestão eficaz, equilibrar a rentabilidade e a liquidez da empresa. (ASSAF NETO; SILVA, 2012; GITMAN, 2010)

Até o momento o questionário já foi elaborado e o pré-teste aplicado. O referencial teórico está em fase de conclusão. As empresas já foram mapeadas e estão sendo contatadas

para aplicação do questionário.
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