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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 sobre Gestão Financeira, nestas primeiras cartilhas, desenvolve 
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 1 desta Série tem por finalidade propiciar o primeiro contato 
com o tema “Balanço Patrimonial” na área de Contabilidade. Esta cartilha 
conta a estória de um pai solteiro (George) e seu filho (Lucas) que se passa 
na cidade do Rio de Janeiro. George é contador em uma microempresa 
de sorveteria e, em tempos de isolamento social, devido a propagação 
de um vírus em nível mundial, passou a trabalhar na modalidade home 
office. Lucas, muito ligado ao pai, gosta de vê-lo trabalhando, gosta de 
participar e, quando possível, tenta conhecer mais sobre o trabalho de 
seu pai. Este roteiro conta como o pequeno Lucas aprendeu com seu pai o 
que é Balanço Patrimonial, que compõe uma parte importante da Gestão 
Financeira e de Negócios.

(os Autores)
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Em algum lugar do Rio de Janeiro, Brasil.

...e em virtude dos 
impacos causados 
pelo isolamento 
social decorrente 
da pandemia...

...é indispensável a atualização dos demonstrativos 
contábeis e financeiros, em especial, o Balanço Patri-
monial da empresa...

Em algum lugar do Rio de Janeiro, Brasil

...em virtude dos 
impactos causados 

pelo isolamento 
social decorrente da 

pandemia...

...é indispensável a atualização dos demonstrativos 
contábeis e financeiros, em especial, o Balanço 
Patrimonial da empresa...



Ótima observação, 
George. Conto com 
você para concluir 

esta tarefa.

Entendido, chefe,

Até mais!

Papai, esse tal de 
Balanço 

Patrimonial é tão 
importante assim?

É sim, filhão! Assim como é importante que 
os sorvetes da empresa sejam gostosos!

São muito gostosos mesmo! 
Principalmente o de morango.

Que delícia!

Mas afinal, o que é 
Balanço Patrimonial?



Bem... Filho, tive uma ideia!

O que você 
acha de 
irmos na 
sorveteria 

enquanto o 
pai explica?

Eba!! Sorvete de morango! Aí vou 
eu!



E então, filhão? Qual 
sabor de sorvete 

você quer?

MORANGOOO!

Hehe! Eu quero de chocolate!



O Balanço Patrimonial 
é um documento para 
visualização da posição 
econômica da empresa 
em relação a seus Bens, 
Direitos e Obrigações. 
Como o próprio nome 

diz, o Patrimônio

Pai... você ainda não me 
respondeu. O que é esse Balanço 

Patrimonial?

Sim, filho. Vou te explicar agora.

Pai, eu não 
entendi nadica de 

nada! Pode me 
explicar melhor?



Claro que explico, filho! 
Fica tranquilo. Você vai 

entender direitinho!

Nos Ativos são registrados os Bens 
e Direitos. Nos Bens está registrado 
o dinheiro da caixa registradora da 

sorveteria.

Outro item que faz parte do 
grupo de Bens da empresa, ou seja, 
dos Ativos, é a barraquinha onde o 

moço vende o sorvete.

Primeiro, vamos entender o 
que são Ativos e Passivos.

Se os Ativos representam os Bens que a 
empresa tem, a máquina que põe sorvete 

na casquinha também faz parte dos 
Ativos?

Deixa eu ver se entendi...

Hum...



Na mosca, filhão! Viu como você entendeu?

Sim, haha! É fácil!

E os Passivos, pai? 
O que são?

Tudo bem. Vamos continuar?

Os Passivos são as Obrigações 
que a empresa tem.

Outras Obrigações que podem 
entrar no Passivo são os 

ingredientes necessários para 
fazer o sorvete. Por 

exemplo, para fazer sorvete são 
necessários: leite, açúcar, leite 
condensado e o que dá sabor 
ao sorvete, como o morango.

Um exemplo de Passivo 
na empresa é o salário 
dos funcionários que 

trabalham na empresa. 
Assim como o pai 

recebe por trabalhar, o 
moço que nos serve o 
sorvete de casquinha 

também recebe salário, 
além de outros 

trabalhadores da 
empresa.

Então, o que se tem a pagar 
pelas casquinhas também é um 

Passivo, certo?

Exatamente, muito bem!



O Balanço Patrimonial reúne todos 
os Ativos e Passivos (Passivo + PL). 
Cada item destes grupos de con-
tas é registrado no seu devido es-
paço e, observe o equilíbrio destas 
contas, onde o Ativo = Passivo + 

Patrimônio Líquido.

 Importante 
entender que         
são saldos,        
ou seja, o que 
se tem numa
determinada 
data, de Bens, 
Direitos e 
Obrigações.

Ué? 
E 

aquele 
quadrado 

escrito 
Patrimônio 
Líquido? 
O que é 

listado ali?

Ótima 
observação, 
Lucas! Não 

esperava menos 
de você!

Vem 
com 
o pai! No Patrimônio Líquido 

são listados os valores 
investidos pelo(s) dono(s) 
na empresa. Pense bem, a 
empresa tem Obrigações 
com o(s) sócio(s).

Existe uma conta 
muito importante que 
é listada no Patrimônio 
Líquido. É chamada de 

Capital Social.

Então o Capital Social, da 
empresa que o senhor 

trabalha, foi o valor que a 
sócia a sua chefe, Valéria, 

investiu na sorveteria?

O Capital Social é o valor 
investido pelo(s) dono(s) 

da empresa, normalmente, 
nos primeiros momentos do 

negócio.

Ativo
(Bens

e
Direitos)

Passivo
(Obrigações

com terceiros)

Patrimônio 
Líquido

(Obrigações com 
os sócios)

Balanço Patrimonial



   O Capital Social é o valor investido para 
que o negócio comece a se sustentar 
da produção e a venda de sorvetes seja 
suficiente para pagar todos os custos e 
as despesas da sorveteria e ter sobra de 
dinheiro, que é chamado de lucro, mas 
isso é visto em outro documento, o DRE - 
Demonstrativo do Resultado do Exercício.

Isso aí, filho!

Agora entendi porque o 
Balanço Patrimonial é tão 

importante para uma
empresa, mesmo que seja 

pequena como a sorveteria.

Uau!

Pai, acabei de ter uma ideia de uma 
empresa incrível! O senhor me ajuda 
a fazer o Balanço Patrimonial dela?

Claro, filhão! Qual tipo de 
empresa você pensa em criar?

UMA EMPRESA DE 
TRANSPORTE ESPACIAL VIA 

FOGUETE!!!

Errr... Vamos 
chegar lá, filho...

http://almanaquesdacomputacao.com.br/gutanunes/publications/serie14/S14V2small.pdf
http://almanaquesdacomputacao.com.br/gutanunes/publications/serie14/S14V2small.pdf


1) Labirinto
Ajude Lucas a chegar até a 

barraquinha de sorvete.

2) Correlacione

Numere as contas de acordo com o Grupo de Contas que se encaixam:

PASSATEMPOS
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3) Caça Palavras

4) Criptograma

Encontre as 
seguintes palavras: Ativo / Passivo / Capital Social

Bens / Patrimônio Líquido / Conta

Algumas letras para decifrar o Criptograma: 
(c=a)(x=e)(z=i)(p=o)(k=u)(m=c)(o=m)

Decifre o criptograma abaixo:

PASSATEMPOS
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PASSATEMPOS

5) Elaborar um Balanço Patrimonial

Complete a tabela do Balanço Patrimonial de uma loja de 
calçados a partir dos seguintes itens:

Dinheiro em caixa
Capital Social

Salário dos funcionários
Conta de luz

Estoque de calçados

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
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