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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). 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 tem como principal objetivo apresentar 
os conceitos de Contabilidade e Finanças para crianças e adolescentes, 
através de uma linguagem de fácil entendimento, trazendo 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.
 Este Volume 14 desta Série aborda a estória de Rafaela que recebe 
uma missão e, com a ajuda dos amigos, consegue atender. Juntos, 
estudam e, divertidamente, gravam vídeos para o canal sobre os índices 
financeiros. O tema interessa os empreendedores. Rafaela consegue 
atender e receber muitos “likes” em seu canal, trazendo muitos conceitos 
importantes para análise de índices financeiros. 
 Este Volume 14 utiliza situações cotidianas para fazer o leitor 
mergulhar em um contexto de Análise e Controle Financeiro de um negócio 
utilizando-se e, principalmente, interpretando os  índices financeiros. 

(os Autores)



E aí, Geek! Aqui é a Ra-
faela, do canal 
FalaAihGeek.

E não é que sobrou pra mim 
preparar o informe de resultados! 

Vocês não sabem da missa um 
terço! 

Mas, Rafaela? Desde quando você 
entende de Gestão Financeira? 

Ah, mas eu tive 
uma ajuda prá lá 

de especial. 
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https://www.youtube.com/channel/UCvPdTf-aNmK2GaFBzHxRTCg


Antes de começar, lembre-se 
de deixar aquele like e seguir 

o nosso canal 
FalaAihGeek. 

Sei que vocês estão 
curiosos pra saber 
como me saí nessa, 
então, vamos para o 

vídeo! 

Foi assim que começou a minha 
semana: Estava tranquilamente 
tomando o meu açaí quando caiu 

essa missão no meu colo. 

Mas eu não 
entendo nada 
de finanças! 

Tome isso como 
motivação para 

aprender. Isso é 
muito bom!

Rafaela, corre aqui 
e me ajuda! O chefe 

pediu um informe 
de resultados, mas 
estou super atolada 

aqui. 
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https://www.youtube.com/channel/UCvPdTf-aNmK2GaFBzHxRTCg


Ohhh! E 
agora, 
quem 

poderá me 
ajudar? 

Ana! 

Cícero!

Juntos formamos os 
guardiões das habilidades do 
Pensamento Computacional! 

Malu! 

Sim, os meus fiéis escudeiros!
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Mas o que vocês têm a ver 
com Gestão Financeira? 

O Chapolin estava de 
férias. 

Nós já fizemos uma pesquisa 
aqui.

E encontramos três tipos 
de indicadores. Sabemos 
que podem ter mais, mas 
estes são fundamentais.  

São os índices de: Liquidez, Rotatividade e Rentabilidade. 
Esses índices são calculados do BP - Balanço Patrimonial e do 

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício. 

Vamos falar da 
Liquidez.

Esse índice 
mede a 

capacidade 
de folga para 

pagar as 
obrigações. 

O primeiro índice é o da 
Liquidez Corrente. 

É a razão entre os 
Direitos e as Obrigações 

de curto prazo. 

Não podíamos 
deixar você 

na mão. 
(ainda) Nada! 
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http://almanaquesdacomputacao.com.br/gutanunes/publications/serie14/S14V1small.pdf
http://almanaquesdacomputacao.com.br/gutanunes/publications/serie14/S14V2small.pdf


Mas o que são 
esses Direitos 
e Obrigações? 

Curto prazo significa que esses 
Direitos e Obrigações são todos 
do ano corrente, ou seja, até a 

próxima virada do ano. 

Direitos é o que se tem a receber. No BP - Balanço Patrimonial, chamamos de 
Ativo Circulante. 

E as Obrigações são as dívidas, que chamamos de Passivo Circulante. 
Então, observe que o “Circulante” está na parte de cima do 

BP - Balanço Patrimonial.

Direitos

Caixa 
Contas em Bancos

Aplicações financeiras
Estoques 

Valores a receber

Direitos

Caixa 
Contas em Bancos

Aplicações financeiras
Estoques 

Valores a receber

Obrigações

Empréstimos 
Financiamentos  

Impostos
Fornecedores  

Folha de pagamento

Índice de Liquidez 
Corrente (ILC)

Ativo Circulante (AC)
Passivo Circulante (PC)

ILC = AC / PC

Obrigações

Empréstimos 
Financiamentos  

Impostos
Fornecedores  

Folha de pagamento
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http://almanaquesdacomputacao.com.br/gutanunes/publications/serie14/S14V1small.pdf
http://almanaquesdacomputacao.com.br/gutanunes/publications/serie14/S14V1small.pdf


Índice de Liquidez Seca 
(ILS)

Ativo Circulante (AC)
Passivo Circulante (PC)

Estoque (EQ)
ILS = (AC - EQ) / PC

Índice de Liquidez Imediata 
(ILI) 

Ativo Imediato (AC) 
Passivo Circulante (PC) 

Estoque (EQ)
Valores a Receber (VaR)

ILI = AC - (EQ + VaR) / PC

Índice de Liquidez Geral 
(ILG) 

Ativo Circulante (AC) 
Realizável a longo prazo (RP) 
Passivo Não Circulante (PN) 
ILG = (AC + RP) / (PC + PN)

Também tem o Índice de Liquidez 
Seca. 

Que é parecido com a Liquidez 
Corrente, só que não leva em 

conta o que se tem em estoque, 
tudo no curto prazo. 

Esse, além de não levar em conta os estoques, também não 
considera os valores a receber, o que chamamos de Ativos 

Imediatos. 

Depois, vem o Índice de Liquidez 
Imediata. 

Por último, o Índice de Liquidez 
Geral. 

Esse índice faz uma 
avaliação geral da solvência 

no longo prazo. 

É a razão entre os Ativos e 
Passivos incluindo os Direitos e 

Obrigações no longo prazo. 
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Mas quais são esses 
direitos e deveres no 

longo prazo? 

Tá, mas... como 
aplicar isso tudo? Bom, imagine que tenha esses 

Direitos e Obrigações que estão no 
quadro. Você consegue resolver? 

E dívidas com vencimento além de 12 meses, como 
Empréstimos  , Financiamentos   e Debêntures , e obrigações 

tributárias, como REFIS . 

São os recebimentos com prazo 
maior que o ano corrente, 

geralmente, 12 meses, como 
Aplicações Financeiras e Valores a 

receber. 
Índice de Liquidez Geral 

(ILG) 

Ativo Circulante (AC) 
Realizável a longo prazo (RP) 
Passivo Não Circulante (PN) 
ILG = (AC + RP) / (PC + PN)

Direitos (sublinhado)

Caixas                                           1.500 
Bancos                                         2.000 
Estoques                                         700 
A receber no ano corrente      5.000 
A receber nos próximos anos 7.000 

Obrigações (sublinhado) 

Empréstimos  ano corrente         1.100 
Financiamentos   ano corrente        800 
Folha de pagamento                    1.900  
Fornecedores                                  2.500 
Impostos                                        2.200 
Empréstimos  próximos anos      2.100 
Financiamentos   próximos anos 2.300 

11



ILC = AC / PC 
ILC = 9.200 / 8.500 
ILC = 1,08 

 1.500                                
+ 2.000                                 

+ 700                                 
+ 5.000                                
= 9.200                               

                                                                   

 1.100                                
+ 800 

+ 1.900
+ 2.500                                 
+ 2.200
= 8.500                               

                                                                   

Ativo Circulante(AC):  Passivo Circulante (PC):

Índice de Liquidez Corrente (ILC) 

Índice de Liquidez Imediata (ILI) 
Ativos Imediatos (AI) =                 Passivo Circulante (PC): 
                                                           
                                                         
                                                                     

ILI = AI / PC
ILi = 3.500/ 8.500 
ILI = 0,41 

Índice de Liquidez Geral (ILG) 
Ativo Circulante (AC):  1.500      Passivo Circulante (PC): 1.100 
                         + 2.000                                + 800 
                           + 700                                  + 1.900 
                         + 5.000                                + 2.500 
                         = 9.200                                + 2.200 
                                                                  = 8.500 

Realizável a LP (RP):     7.000     Passivo Não Circ (PN) =   
                                                                    
                                                                    

ILG = (AC + RP) / (PC + PN) 
ILS = (9.200 + 7.000) / (8.500 + 4.400) 
ILS = 16.200 / 12.900 
ILS =  1,26 

 
Ativo Circulante (AC):     1.500     Passivo Circulante (PC):   1.100 
                           + 2.000                                + 800 

ILS = (AC - EQ) /PC
ILS = (9.200 - 700) / 8.500
ILS = 8.500 / 8.500
ILS = 1

Estoque(EQ):

Índice de Liquidez Seca (ILS)

Então, temos 1,08; 1; 
0,41 e 1,26. 

Mas o que eu faço com 
esses números?

Este espaço é destinado para que você encontre 
o ILC, o ILS, o ILI e o ILG, antes de ver os 

resultados nos quadrinhos a seguir. 

Essas são as bases para as 
análises da Liquidez. 

1.500                                
+ 2.000                                  

+ 700                                 
+ 5.000                                
= 9.200

-700                               

1.500                                
+ 2.000                                  
= 3.500

                                                                   

1.500                                
+ 2.000                                  

+ 700                                 
+ 5.000                                
= 9.200                                                                   

2.100                                
+ 2.300                              
= 4.400                                                                   

1.100                                
+ 800

+ 1.900                                 
+ 2.500                                
+ 2.200
= 8.500                               

1.100                                
+ 800

+ 1.900                                 
+ 2.500                                
+ 2.200
= 8.500                               

1.100                                
+ 800

+ 1.900                                 
+ 2.500                                
+ 2.200
= 8.500                               
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Quando o índice é maior 
do que 1, significa que há 
folga para liquidação das 

Obrigações. 

E, quando menor do que 
1, é indicação de que não 

há liquidez suficiente. 

Enquanto o 1 da Liquidez 
Seca mostra a equivalência 
entre os Ativos e Passivos, 
desconsiderando o estoque 

que fica no Ativo. 

E, aí pessoal. viram como é 
tranquilo? Melhor que isso, 

só o meu açaí. 
Você que curte o mundo 
Geek, siga o nosso canal. 

Só assim nós, Geeks, vamos 
dominar o Mundo. 

E por hoje é só, pessoal. 
Se curtiu o conteúdo de 

hoje, deixe aquele like que 
teremos uma 2ª parte se 

atingirmos 10 mil curtidas. 

Então, no nosso exemplo, a Liquidez 
Imediata está comprometida com o 0,41 
encontrado, porém a Liquidez Corrente 
e Geral mostram folga considerando os 

estoques ou longo prazo. 
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Olá, queridos Geeks! 
Rafaela na área! 

Então pega o seu 
balde de açaí, 

vamos pro vídeo 
e, curtindo, deixa 
aquele seu valioso 

like. 

Vamos dar uma 
olhada nos índices 
de Rotatividade?!  

Isso mesmo, indica 
a velocidade de 

recuperação do Ativo. 

Sim, começando 
pelo Prazo Médio de 
Rotação de Estoques 

ou PMRE. 

O PMRE é o período, em 
dias, entre a entrada de 
um produto no estoque 
da empresa até a sua 

venda, então quanto menor 
esse valor melhor para a 

empresa. 

Como vocês curtiram 
o 1º vídeo sobre 

análises de índices, 
vamos, agora, para mais 

indicadores. 

Em outro dia... 
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Para calcular, você precisa 
do Estoque Médio (EM), 
que o (Estoque Inicial 
+ Estoque Final)/2 e, 
também, do Custo da 
Mercadoria Vendida 

(CMV). 

Também tem o Prazo 
Médio de Recebimento de 

Vendas, ou PMRV. 

Que é o tempo que leva 
desde a venda até o 

recebimento do valor 
do pedido. 

PMRE = ( EM / CMV ) x 
(dias no período) 

PMRV = (Duplicatas a receber 
/ Receita de Vendas) x (dias no 

período)”

PMRV = (Duplicatas a receber 
/ Receita de Vendas) x (dias no 

período)”

Mas cuidado, quando muito alto 
pode comprometer o capital de giro. 

Ou seja, quanto menor, melhor. 

Então vem o Prazo Médio de 
Pagamento, ou PMP. 

Que é o tempo entre o 
momento da compra de um 

produto até o seu pagamento, 
está relacionado às condições 

de crédito da empresa. 

A divisão entre Estoque 
Médio e Custo da 

Mercadoria Vendida é 
multiplicada pelo período em 

dias. 

Divide-se os Valores a Receber 
pelos valores, de fato, recebidos no 
período. Depois, multiplica-se pela 

quantidade de dias. 
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Isso significa que 
quanto maior, melhor, 

pois tem-se mais 
tempo para pagar os 

fornecedores. 

Juntando esses 
três, temos o Ciclo 

Financeiro (CF). 

Se for muito dilatado 
pode prejudicar o 
fluxo operacional, 

então quanto menor, 
melhor. 

Agora vamos 
apresentar os índices 

de Rentabilidade. 

Estes são os que, num 
determinado espaço 

de tempo, nos indicam 
o retorno dos Ativos. 

CF = PMRE + PMRV - PMP

Que é o período 
entre os pagamentos 

das compras e o 
recebimento das 

vendas.

PMP = (Valores pagos / Valores 
das compras) x (dias no 

período)”

Então é só dividir a soma de todos os 
pagamentos a fornecedores pelo valor das 
compras realizadas e, depois, multiplicar 

pelos dias passados no período. 
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Nos Índices de Rentabilidade, 
podemos agrupar alguns índices que 

abordam a Margem de Lucro.  

A Margem Líquida (ML) é a 
razão entre o Lucro Líquido 

e as Vendas Líquidas. 

MO = Lucro Operacional / 
Vendas Líquidas

Quanto maior, melhor. 
Também chamado 
de Lucratividade, 
apresenta quantos 

centavos restaram de 
resultado, para cada um 

real de venda, após a 
dedução das despesas. 

A Margem Operacional (MO), também 
conhecido como Lucro Puro, é a razão 
entre o Lucro Operacional e as Vendas 

Líquidas. 

Mede a margem de lucro relacionada à 
atividade fim da empresa. Quanto maior, 

melhor

ML = Lucro Líquido / 
Vendas Líquidas

Que são a Margem Líquida (ML), a 
Margem Operacional (MO) e o Custo 
Total e Receita Operacional Líquida. 

17



CTROL = Custo Total / Receita Operacional 
Líquida

GA = Vendas Líquidas / 
Ativo Total

Ainda sobre a Margem de Lucro, 
temos o Custo Total e a Receita 

Operacional Líquida. 

Olha aí o índice Giro 
do Ativo (GA). 

Também conhecido como 
Produtividade, quanto 

maior, melhor. Esta relação 
representa o quanto foi 
vendido para cada real 
do Ativo. Isso mede a 
eficiência da gestão.  

Trata-se de uma relação de eficiência 
das operações da empresa comparada 

com o Custo. Então, quanto menor, 
melhor. 

18



E, aí pessoal, são muitos 
os índices que podem ter 

interpretações diferentes, 
dependendo do negócio. 

E… não foram apresentados todos os 
índices, pois são muitos. 

Geek, siga o nosso canal FalaAihGeek. Só 
assim nós, Geeks, vamos 

dominar o Mundo. 

Ahhh, sim, pois é o lucro 
mediante os investimentos 

realizados no ativo 
operacional.

FIM!!!

ROI=  Lucro Operacional / 
Ativo Operacional

Este índice é bem 
conhecido, o Retorno sobre 

o Investimento(ROI). 

19

https://www.youtube.com/channel/UCvPdTf-aNmK2GaFBzHxRTCg


PASSATEMPOS

Calcular o ILG e o ILS para uma empresa que 
apresenta os seguintes Ativos e Passivos: 

3.000
7.000

12.000
8.000

11.000
  Folha de pagamento do ano atual=    9.000

20.000
10.000



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

vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

PASSATEMPOS



PASSATEMPOS

Ligue o nome do índice a 
sua definição:



Anagramas

PASSATEMPOS

1. Meagrm liudqia  :  
________________
2. Roetrno srobe o vitao : 
________________
3. Mgarem oaioprceanl:  
________________
4. Proaz moied de ptaagenmo:
________________ 



Anotações



Anotações
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