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RESUMO

GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO:  UMA CONTRIBUIÇÃO ÀS MPEs DO SETOR MOVELEIRO DA CIDADE DE CLÁUDIO

Para se manterem competitivas, as micro e pequenas empresas - MPEs necessitam, além de um rigoroso controle de processos, de uma gestão eficiente do capital de giro, o que

envolve analisar as quantidades ideais de estoque, administrar o caixa da empresa e determinar o nível ideal de passivos correntes, de forma a contribuir para a redução dos

custos e aumento da liquidez. (ASSAF NETO; SILVA, 2012). Pesquisa Sebrae (2007) revelou que entre as principais dificuldades no gerenciamento de empresas ativas e razões

para o fechamento de empresas extintas estão as falhas gerenciais, falta de capital de giro e problemas financeiros. Nesse sentido, este estudo se propõe a descrever e analisar

os principais fatores que impactam a gestão do capital de giro das MPEs do setor moveleiro de Cláudio. Assim, será realizada análise do perfil dos gestores financeiros, descrição

de como são feitos os controles financeiros, identificação das principais dificuldades das empresas na gestão do giro e apresentação de sugestões de aprimoramento, a partir das

dificuldades identificadas. Compreende-se que este trabalho contribuirá com o aumento da eficiência na gestão dos recursos financeiros aumentando as possibilidades de

sobrevivência e maior longevidade das empresas. A pesquisa é exploratória-descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. A população pesquisada serão MPEs do setor

moveleiro de Cláudio e a amostragem por tipicidade de 50% do universo. Os dados serão coletados através de questionário, aplicado ao gestor financeiro das MPEs. As

informações serão tratadas por meio do Excel, e analisadas pela frequência das variáveis à luz da revisão teórica. As etapas atingidas até o momento foram a pesquisa

bibliográfica, construção do referencial teórico, elaboração do questionário e aplicação do pré-teste, mapeamento das empresas e agendamento das visitas in loco para aplicação

do questionário.
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