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Apresentação 
 Esta 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 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 pela 
UNIRIO. O público-alvo das cartilhas são jovens e pré-adolescentes. O objetivo 
é fomentar ao público nacional o interesse pela área de Ciências, Matemática, 
Filosofia da Ciência e Pensamento Computacional.
 As cartilhas da série sobre Gestão Financeira têm 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 16º volume tem o propósito de apresentar, de forma ilustrativa, uma 
situação em que o aprendizado do tema possa ser percebido pelo leitor de 
uma forma aplicada, podendo ser percebida a sua importância na vida pessoal 
e cotidiana. De maneira leve e descontraída, são abordados os conceitos 
fundamentais de Orçamento de Caixa e Projetos Isolados. A conversa se 
desenrola a partir da necessidade do planejamento e controle financeiro de um 
negócio da família de um jovem que, muito esperto, conversa com o pai que, 
com boas lembranças da graduação, ensina o filho que compartilhará o que 
aprendeu com o amigo para ajudar seus pais, que também têm um negócio. 
Desfrute de mais uma agradável leitura em mais um gibi/HQ na educação. 

(os Autores)
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Acho que está bom, 
consigo tirar, no 
mínimo, uns 8.

Aqui está, professora. 
Terminei.

Sexta-feira quente no Rio de 
Janeiro, estava Augusto na prova de 

matemática, em sala de aula.

E aí, como foi na prova? 

Fui bem. Acho que consigo 
um 7,5/8. 

Acho que fui bem, e você? 

É o 
bastante... 

Obrigada!

Pessoal, quem terminar já 
pode ir para o intervalo.  
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Ahhhh, quase 
esqueci, hoje 
você está de 

bike ou veio com 
seu pai? 

Vim de bike. Aqui, 
meu capacete novo. 

E você? 

Beleza. 

Ahhhh, boa!! 

Ah, também vim de 
bike, por isso perguntei. 

Espera aí, Vinícius. 
Tenho de avisar meus 

pais que vou para a 
sua casa, para que não 
fiquem preocupados. 

Oi, mãe! Vou na casa do 
Vinícius jogar videogame, 

tá? Mas ainda vou te 
ajudar quando chegar em 

casa. 

Ok, filho. Se 
cuida! Beijo

Pode deixar, mãe. Beijo. 

Já que você também foi 
bem, o que acha de jogar 

um fifinha depois do 
colégio?

Claro que não. 
Tenho treinando. 

Está beleza, 
então. Fifinha 
depois da aula. 

Show! 

Não está com medo de 
tomar goleada de novo, 

né? 

Hmmm, não 
sei…
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Ok, depois dessa preciso ir, 
beleza?! Disse à minha mãe que 
a ajudaria com as encomendas 

dela hoje. 

De boa…  

Da forma que está não 
conseguimos nos planejar 

direito.

Sim! Eu, sei, Fernanda. 

Enquanto isso ... 

Concordo. Não consigo ver 
com clareza as nossas contas. 
Hoje em dia, tudo moderno, 

precisamos entender muito do 
assunto para competir com os 
outros negócios.  Só que essas 

questões administrativas são muito 
complicadas pra mim. Prefiro criar 

meus pães e doces! 

Meu amor, 
vamos resolver 

da melhor 
forma.

Pois é, com os pães é muito 
mais fácil. O fermento dá 

conta do recado. 

Vamos. E precisamos 
entender melhor como 

funcionam assuntos 
sobre Gestão Financeira 

para que a padaria 
cresça de forma 

sustentável. 

Falei… agora não 
perco mais. 

Vamos de revanche?! A 
saideira… 

Aí, cara, você melhorou, 
heinnnn! Tem treinado, 

mesmo!
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Hmm… saquei. 
Preciso ir agora. 

Valeu, até 
amanhã! 

Até!

Acho que têm receio 
de fazerem errado e 
arruinar o negócio. 

É, foi bom, e ainda vou chegar a 
tempo de ajudar nas encomendas. 

Acho que vou aproveitar e 
perguntar ao meu pai sobre essa 
situação dos pais do Vinícius...

Amigo, acho que você 
conseguiu ouvir um pouco. São 
essas coisas de gente grande, 

mundo dos negócios.  

Não me deixam ajudar. 
Dizem que preciso focar nos 
estudos. Mas das coisas que 
ouvi, meio que entendo que 

querem investir na padaria o 
que ganham com as vendas, só 

que não estão seguros… 

Eí, Vinicius, está tudo bem 
com os seus pais? Parecem 

preocupados. 
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Ah, foi de boa. Acho que fui 
bem, ou melhor, o bastante. 

Que bom, filho. E com o Vinícius? 
Se divertiram? 

Show de bola. Depois 
a gente pode jogar, se 

quiser. 

Beleza! 

Sim! Nossos treinos surtiram 
efeito, pai! Melhorei muito! 

Tudo bem, filho. 
Obrigada!

E como foi na 
prova?

Só vou fazer um 
lanche, rápido, e já 

ajudo vocês! 

Opááá… 
Quero um, 

sim. 

Vou fazer um sanduíche 
especial que inventei, pai. 

Quer?!

Hmmm, boa ideia! 
Acho que vou 

também! 

Oi, filho!Oi, gente!

E aí, tudo bem? Vou ajudar vocês a embalar 
os brownies daqui a pouco!
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Poxa, estava muito 
bom mesmo. Agora vou 
voltar pra ajudar sua 

mãe. 

Ok, vamos 
trabalhar, 

então! 

Vamos! 

Garoto, Você está demais. Ok, 
contanto que faça mais depois, 

não precisa me contar. 

Sabe, estava aqui 
pensando… 

Algum tempo 
depois do 
trabalho...

Sim. Nunca trabalhei formalmente, mas cursei 
Administração e tenho experiência informal, 

aqui, com a sua mãe. Por quê? 

Você saca de 
Administração, né, 

pai? 

O que você 
botou aqui? 

Caramba, Augusto, esse 
sanduba está bom, hein! 

Hehehe, segredo. Esta é a minha 
receita secreta do sanduba colossal! 
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Ah! O pai dele falava 
sobre ver com mais 

clareza as contas atuais 
e futuras. Acho que é 

isso. 

Percebi… 

Sim… 

Mas, quando estava lá, o Vinícius 
falou, e também ouvi, algo sobre 

precisar planejar melhor as 
contas, algo sobre saber onde 

investir, e quando… 

Pelo que está me falando, 
parece que nunca 

organizaram muito bem o 
caixa da empresa. 

O caixa?! Essa não é 
a pessoa que recebe 
as nossas compras na 

hora de pagar? 

Quando falamos de 
empresa, existe outra 

definição de caixa… 

Nesse caso, estou me 
referindo a uma conta 

financeira. 

Também. 
Chamamos, assim, 
informalmente, o 

operador de caixa. 

Ahhhh, mas 
quais as 

questões? Entendi… 

É que o Vinícius me falou de umas 
questões dos pais dele com a 

padaria. 

Ahhhh, não sei dizer, exatamente, 
qual o assunto... É mais curiosidade, 
e o Vinícius só sabe de ouvir. Os pais 

não querem que ele se envolva. 
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Pelo que percebi, precisam ter 
uma visão mais ampla do que 

receberão e das despesas que 
também terão, não só agora, mas 

nos próximos meses. 

É isso aí! Que boa sacada a comparação 
com as anotação da carteira. 

Então, são os registros financeiros que 
envolvem o caixa. Um controle de suas 
contas. Isso parece a anotação do que 

entra e sai da minha carteira. 

Isso está parecendo que precisam 
aplicar os conceitos de… se bem lembro, 

Orçamento de Caixa e de Projetos 
Isolados. 

Pai, pode explicar melhor como é 
isso?! Achei interessante! 

E acho que posso ajudar o Vinícius 
a ajudar os pais dele! Que nome longo, heinnn… 

Imagine um caderno onde o dono 
de um negócio, por exemplo, uma 
padaria, anota tudo o que recebe 

e, também, tudo o que paga. 

O recebido, normalmente, são as vendas. E, 
o pago, por exemplo, podem ser as compras 
de matéria-prima para produção e contas de 

consumo, como gaz e luz, etc. 
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Certo, então, pensando no 
contexto do Ateliê do Sabor. Sua 
mãe faz deliciosos brownies para 
festas de casamento, correto? 

Mas, acho que para ficar mais simples de 
entender, não citarei todos os itens e 

valores reais, mas mesmo assim acho que 
entenderá a ideia. Vamos lá… 

Sim. Assim como qualquer outro, podemos 
e devemos fazer orçamento de caixa e de 

projetos. 

Certo. Conforme eu for falando, vai 
anotando, que vamos conferir no final. 

Pois bem, ela recebeu este mês 
duas encomendas para festas.

Certo.
Ok. 

Ok. Deixe-me ver um exemplo 
prático para que a gente visualize 

melhor…
Ahhh! O Ateliê do Sabor! 

Ok, o negócio da mamãe?! 

Sim! Deliciosos! 
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Como o recebimento é parcelado, só podemos ver o 
real recebimento na soma das parcelas dos meses. 

Na segunda encomenda o preço foi $500, porém, em duas 
parcelas iguais a partir do próximo mês. 

Então, conforme anotado, estamos em 
outubro. Sendo assim, neste mês receberá 

uma parcela da primeira encomenda. 
Em novembro e dezembro receberá as 
restantes da primeira encomenda e a 

primeira e segunda parcelas da segunda 
encomenda, respectivamente. 

Então fica assim?!

Exatamente! Muito bem, 
Augusto.

Sim, entendi. 

Em uma das encomendas o preço 
foi $700, pago em três parcelas 

mensais. 

Serão $300 no primeiro mês 
e mais $200 em cada um dos 

dois meses restantes. 

Beleza, estou anotando. 

out nov dez
300 200 200

250 250
Total 300 450 450
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Uauuu! Show 
de bola! Ahhh, e isso vale para 

tudo na vida!

Então, é preciso planejar 
seus ganhos futuros para 
reservar, mensalmente, 
uma parte para comprar 

uma máquina cortadora de 
brownies. 

Dessa forma, juntará sempre uma parte 
de seus ganhos para que, ao final de três 
meses, possa adquirir o novo equipamento 

que aumentará sua produtividade, podendo, 
assim, aumentar suas vendas e, por 

consequência, seus lucros. 

Sua mãe já tem $200 guardados 
para a máquina e resolveu separar 
$200 por mês pelos próximos 3 

meses a fim de adquirir a cortadora 
no último mês. Ao final dos três 

meses ela terá o valor que precisa. 

A máquina custa $800. 

Pois bem. Sua mãe, vendo que seus produtos 
começaram a chamar mais a atenção da 

clientela, resolveu se modernizar e aumentar 
sua produtividade e, para isso, tem o objetivo de 
aumentar a produtividade para que possa atender 

mais clientes. 

Sim! Vou terminar a explicação e 
verá ainda mais a importância de 
se fazer orçamento de caixa e de 

projetos isolados. 



out nov dez
200 200 200

Total: 600 + 200(anteriores) = 800
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Assim, pôde melhorar os equipamentos de forma 
segura, planejando quanto ganharia por mês 

e quanto poderia guardar para o equipamento 
novo, além de saber se teria ainda algum lucro ou 

prejuízo. 

 Assim: Aí, ohhh, no final dos três meses, 
em dezembro, terá os $800 e 

comprará a máquina!

É isso aí. 

Ela aplicou seus 
conhecimentos de gestão 
financeira para fazer o 

orçamento de caixa e de 
projetos isolados da sua 

empresa. 

Essa é mais uma importante 
ferramenta para o planejamento 
e controle financeiro a curto e a 

médio prazo. 

Claro que pode, filho! 

Show! Vou usar esse exemplo e falar 
com o Vinícius para aplicar ao caso do pai 
dele. Qualquer coisa posso tirar dúvida 

com você, pai? 

Que é, justamente, fazer 
uma previsão de quanto 

receberia pelo seu trabalho 
nos meses futuros, também 
atenta aos pagamentos que 

terá de arcar. 
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É para seus pais,  enfim, para 
você. 

Comentei com o meu pai a 
respeito daquela questão 

lá da padaria e tal…

Ah, certo… E? Então, meu pai talvez 
tenha identificado o 

que seus pais precisam 
fazer para organizar as 

finanças! 

Show! Aí posso ajudá-los! 

FIM. 

Sim! Ele me ensinou sobre Orçamento 
de caixa e de projetos isolados. É um 

conceito de gestão financeira. Mas não se 
assuste com o nome. É coisa simples. Vou 
te explicar. Óhhh, imagine o contexto do 

negócio de brownies da minha mãe… 

E assim Augusto ajuda seu amigo 
passando adiante o conhecimento que 
adquiriu, o que poderá ajudar muito os 

pais do menino.

Acho que tenho uma ajuda 
pra você. 

Pra mim?! Como assim?

Fala, Vinícius, belezinha, cara? No outro dia, na 
escola...

Beleza, cara, e aí, o 
que manda? 
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PASSATEMPOS

Desembaralhar as 
seguintes palavras:

1. iacax:  
________________
2. mespera: 
________________
3. ontelmpajane:  
________________
4. entaprecalom:
________________ 

5. tejorop: 

________________ 

________________



19

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

vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

PASSATEMPOS
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palavras cruzadas

PASSATEMPOS
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PASSATEMPOS

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

1 ) O que é o Caixa de uma empresa?
    A) (  ) É o registro dos valores financeiros. Tudo o 
que é recebido e pago pela empresa.
    B) (  ) É o local seguro onde o dinheiro da empresa é 
guardado.  
    C) (  ) É todo o dinheiro recebido pela empresa.
    D) (  ) Dinheiro pago pela empresa.

2) Marque V para verdadeiro e F para falso: 
(     ) Orçamento de caixa é utilizado pelas empresas 
para fazer a previsão de entrada de dinheiro num 
curto período de tempo.
(     ) Orçamento de caixa é utilizado pelas empresas 
para fazer a previsão de entrada de dinheiro a longo 
prazo.
(     ) Fazer o orçamento de caixa da empresa não é 
importante, pois o correto é sempre receber e pagar as 
contas da empresa à vista.
(    ) Fazer orçamento de caixa permite aos gestores ter 
uma visão mais ampla do negócio e tomar decisões 
com base nos meses seguintes.
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