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Apresentação 
 
 Essa cartilha foi desenvolvida durante a Bolsa de Produtividade 
CNPq-DT-1D n°313532/2019-2, coordenado pela profª. Maria Augusta S. 
N. Nunes, desenvolvidas no Departamento de Informática Aplicada (DIA) / 
Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) e Programa de Programa de 
Pós-Graduação em Informática (PPGI) da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO) e, também, no Programa de Pós-graduação em 
Ciência da Computação (PROCC) na Universidade Federal de Sergipe. Está, 
também, vinculado a projetos de extensão, Iniciação Científica e Tecnológica 
para Popularização de Ciência da Computação apoiada pelo NIT institucional 
UNIRIO. O público alvo das cartilhas são jovens e pré-adolescentes. O 
objetivo é fomentar ao público nacional o interesse pela área de Ciência da 
Computação. 
 Esta série de Gestão Financeira, nestas primeiras cartilhas, tem a 
pretensão de desenvolver conceitos de Contabilidade e Finanças objetivando 
trazer uma breve visão que direciona para essa área, permeando a 
compreensão e promovendo o maior interesse dos jovens ao mundo financeiro, 
empreendedor e de negócio. 
 O Volume 4 desta série aborda o DOAR - Demonstrativo de Origens 
e Aplicações de Recursos, convidando o leitor a acompanhar uma breve 
estória onde os personagens descobrem, na prática, como funciona este 
demonstrativo e o que fazer para mostrá-lo de forma clara e efetiva, 
destacando sua importância, tanto para empresas como para eles mesmos, 
através de uma aventura divertida. 

(os Autores)
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Oi, tia! Tudo bem? O Natan 
está?

Sim, ele está no quarto procurando uma 
maneira de organizar os projetos dele. 

Eita, 
vou ver se posso 

ajudar. 
Pode entrar, 
vai lá! Será 

muito bom ter 
a sua ajuda, 

Ícaro. 

TOC! 

        
TOC!
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Pode 
entrar!

Ah, estou um pouco de cabeça 
cheia, enrolado com algumas 

coisas. 
E aí, 

cara? Tudo 
bem?!  

É, sua mãe 
comentou. Quero 

ajudar!

Ahhh é, o que você 
pode fazer para me 

ajudar? 

TOC! 

        
TOC!
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Aiii, 
primeiro preciso 

entender o que você está 
passando!  

Hmm...

Acho que tenho 
um caminho 
que podemos 

pesquisar. 

Eba. Fala, cara! 
Desembucha sua 

ideia para me 
ajudar! 

Vem comigo, vamos 
procurar uma maneira 

para que você se 
organize melhor. 

Estou curioso para 
conhecer uma maneira de 
poder me organizar em 

minhas finanças. 

Natan, vamos pesquisar em sites de confiança 
na área de Contabilidade e Finanças para 

encontrarmos um caminho nos relatórios contábeis 
e financeiros que também podem ser usados no 

planejamento financeiro. 

É que estou meio enrolado 
com a organização do 

dinheiro do meu trabalho... 
está difícil entender para 

onde vai o dinheiro que ganho 
e estou querendo crescer de 

forma organizada. 
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Achei! Esse aqui parece 
interessante... escutei meu pai 

falando ao telefone com um amigo 
que estava pensando em montar um 

negócio. 

Olha só, “DOAR”. 
Nome engraçado, 

parece que a gente 
vai doar dinheiro ou 

algo. 

Meu pai também 
falou de Fluxo de 
Caixa e Balanço 
Patrimonial, mas 
esses são outros 

assuntos.

No momento... 
nem pensar em 
DOAR algo para 

alguém 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Vamos ver uma maneira 
de organizar as origens e 

aplicações dos recursos de 
um negócio.

 É bom para ter 
noção do que está 

acontecendo. 

Bom, 
tomara que tenha 

uma maneira de fazer 
isso! 

Vejamos... 

CLICK 

CLICK
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Não, cara! É um acrônimo, a sigla 
para Demonstrativo das Origens 
e Aplicações de Recursos! Meu 
pai falou DOAR e, por achar 
engraçado, foi fácil lembrar. 

Xiiiiii... preciso 
entender esse 

nome tão grande! 

Ahhh, saquei a 
ideia do DOAR. 

 Olha aqui, é uma 
maneira de acompanhar 
de onde vêm e para onde 
vão os recursos de um 

negócio. 

Bom, vamos entender mais. Pelo que estou vendo, vamos 
identificar de onde vêm os recursos e isso chamamos de 

Origens. Da mesma forma, temos que identificar para onde 
vão esses recursos e, aí, chamamos de Aplicações. 

Vamos ver se entendemos... 
Na prática, pensando no meu 

projeto, “Origens” é o que recebo 
do cliente quando monto sites e 
“Aplicações” são os recursos que 

preciso para esse trabalho. 
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Isso, mesmo! Mas tem um 
detalhe, você observou que falei 
“Recursos”, pois é, Recurso não é 
só dinheiro, embora possa ser a 
forma mais comum de dar valor 

aos produtos e serviços. 

Sim, entendi, posso receber recursos 
do cliente, como uma impressora ou 
uma mesa digitalizadora em troca do 
meu trabalho. Por mais que não seja 

comum, pode acontecer.  

Bom, vamos ler melhor, pelo que 
vi aqui, estão apresentando de 

forma organizada as Origens e as 
Aplicações. Vamos ver os grupos 

das Origens primeiro. 

Olha aqui... as Origens numa 
empresa são, principalmente, 
o lucro, as contribuições para 

reserva de capital e os recursos de 
terceiros. Muito bom, agora vamos 

ver as Aplicações! 

OK, 
VAMOS! 

Estou percebendo, aqui, 
que as Aplicações numa 
empresa podem ser o 

pagamento de dividendos 
(vem do lucro) aos sócios 
e a aquisição de máquinas 

e equipamentos para o 
negócio. 
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Bom, pelo menos temos uma 
noção do que começar a 

anotar e isso vai me dar uma 
noção de como está e para 

onde poderei ir.  

Verdade, temos que sacar isso... vamos estudar 
mais para entender melhor... Olha aqui! Tem 
uma coisa chamada CCL - Capital Circulante 
Líquido, que é a diferença entre o Ativo e o 
Passivo Circulantes, que é de curto prazo. 

Ihhh, Ativo e Passivo 
são grupos e conceitos 

que vêm do BP – Balanço 
Patrimonial. 

Então, CCL é o Capital Circulante Líquido = 
Ativo Circulante - Passivo Circulante. Mas... 

o que quer dizer o resultado...

Ahhhhhh, assim temos um valor para podermos 
comparar se estou conseguindo receber e destinar 

os recursos da melhor forma. 

Só temos que ter muita 
atenção quando o Capital 

Circulante Líquido é 
negativo...

O que? O que é CCL 
negativo?
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Olha aqui... quando o CCL é positivo significa que, 
no curto prazo, temos mais recursos a receber do 
que a pagar e, quando negativo, como temos mais 
a pagar, precisamos buscar recursos para cobrir. 

Faz sentido! CCL de 
terceiros é porque 
os recursos vêm de 
fora da empresa. 

Isso! As instituições 
financeiras são as mais 
comuns para colocarem 

recursos financeiros 
no negócio através, 

por exemplo, de 
financiamentos. 

Estudando o BP - Balanço Patrimonial, no “Ativo” 
estão os bens e direitos e no  “Circulante” estão 
os de maior liquidez, ou seja, os de curto prazo. 
Da mesma forma ocorre com o “Passivo”, onde 

estão as obrigações. 

Ok, vamos lá! Olha só, 
precisamos identificar o que 
você tem de Origens e o que 

você tem de Aplicações no seu 
negócio. 

Ok, vamos lá! Vamos checar o recebido, ou seja, 
minhas Origens. É o que tenho no banco e na 

minha carteira, certo? 

Maneiro! Vamos fechar 
esse entendimento! 

É, mas, de onde vieram? 
Isso é o que importa! 
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Ahhh, sim, claro. Mais do que saber 
onde estão guardados, tem que 
identificar a Origem... de onde 

vieram. 

Vêm do meu trabalho como 
desenvolvedor de sites e uma grana que 

guardei dos meus pais que me deram 
para lanchar, mas não gastei. 

Mais uma maneira de 
poupar. Levar o lanche 
de casa sem deixar de 
aceitar o dinheiro dos 

pais. Hahaha...  

Bom! É isso 
aí! Depois 
vamos nos 

reunir e ver 
se tem andado 
bem com seu 

negócio!

Ok, então, este novo computador 
é uma Aplicação de recursos. 

Comprei para trabalhar melhor e 
mais rápido. 

Combinado! 
Muito obrigado 
pela sua ajuda. 

Você é um 
amigão! Agora 

posso organizar 
melhor meu 

negócio com o 
DOAR. 

FIM!



PASSATEMPOS

Desembaralhar as 
seguintes palavras:

1. RDOA 
________________
2. Rcoresus 
________________
3. gisernO 
________________
4. sepicAõlça ________________

________________



caça palavras
as pAlavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, 

vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

aplicações
dividendos

doar
lucro

origens
próprio

recursos
terceiro
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Caça-palavras

As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao 
contrário.
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W N N L N F A I C O I N

APLICAÇÕES
DIVIDENDOS

DOAR
LUCRO

ORIGENS
PRÓPRIO

RECURSOS
TERCEIRO

PASSATEMPOS



palavras cruzadas

PASSATEMPOS

Horizontais verticais



Criptograma

PASSATEMPOS

resolvendo o criptograma, desvende a frase a seguir:

Respostas dos passatempos em
http://almanaquesdacomputacao.com.br
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