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O gerenciamento adequado do capital de giro pode garantir aumento dos resultados das 
empresas, servindo inclusive como ferramenta para reduzir o efeito das altas taxas de juros 
praticadas no País. Porém, para atingir esses objetivos, é fundamental a conexão entre as 
áreas financeira e de negócios das companhias, de modo a promover um entendimento mais 
aguçado do valor do dinheiro ao longo do tempo, avalia Ademir dos Santos, gerente geral 
financeiro da Philips para América Latina.  

O capital de giro tem por finalidade suprir a empresa de recursos financeiros necessários para 
a realização das suas atividades, ou seja, comprar e vender mercadorias e produtos. 

“O grande desafio é o gestor financeiro sair só dos números, visitar a operação e entender 
como se compõe a necessidade de capital de giro. Ele precisa entender como funciona toda a 
cadeia produtiva, pois é nela que se encontram as melhores oportunidades com os 
fornecedores e clientes”, explicou Santos, que participou do comitê estratégico de Finanças da 
Amcham-São Paulo nesta quinta-feira (19/06).  

Juros altos 

O gerente da Philips criticou as altas taxas de juros praticadas em financiamentos de capital de 
giro por bancos privados no País, que comprometem o preço final das mercadorias. O custo é 
calculado pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário), hoje em 12,25%, acrescido de uma 
taxa de 2%, o que totaliza 14,25% ao ano.  

“O custo financeiro no Brasil é um dos mais elevados do mundo. A Argentina está 
pontualmente com um custo de capital de giro mais alto, em função da crise de liquidez que 
atravessa. Entretanto, aqui é elevado até mesmo na comparação com as demais regiões da 
América Latina”, comentou. 

As taxas praticadas pelos bancos de desenvolvimento, especialmente o BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) são mais atrativas, de aproximadamente 
6,5% ao ano mais um spread. “Grande parte dos recursos são direcionados para projetos 



específicos. Geralmente não são destinados para capital de giro. Infelizmente, a alternativa 
fica com bancos privados”, concluiu. 
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