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Apresentação
Essa cartilha foi desenvolvida durante a Bolsa de Produtividade CNPqDT-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). É 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 préadolescentes. O objetivo é fomentar ao público nacional o interesse pela área
de Ciência da Computação.
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.
Neste 5º Volume, de forma ilustrativa, apresenta-se uma situação em que
o Demonstrativo de Lucros e Perdas Acumuladas (DLPA) pode ser importante
para uma maior organização e transparência do negócio. De maneira leve e
descontraída, aborda-se os conceitos fundamentais de DLPA, convidando o
leitor a estudar os conceitos fundamentais de BP - Balanço Patrimonial, DRE
- Demonstração de Resultados do Exercício e sistema de tributação sobre
empresa. A história se desenrola à partir da situação de uma das personagens,
dona de uma sorveteria, que deve apresentar seus demonstrativos aos seus
sócios.

(os Autores)

Domingo ensolarado na praça General Osório, em
Ipanema, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

E aí gente! Tudo
em cima?

Chegou quem faltava!

Aí sim!
Finalmente!

Ôxe, onde você estava?
5

Resolvendo umas coisas lá
em casa, mas agora estou
livre.

Lembro de quando
as primeiras ideias
foram surgindo!

Letícia, aquela é a sua
sorveteria?

É ela mesma! Abri há
pouco tempo. A Duda e
a Malu me deram uma
força para que tudo
desse certo.

Sim! A ideia surgiu quando estávamos
naquela sorveteria que fica lá longe, não é?
Ela é muito boa, mas não tem comparação
com esta aqui que você abriu!

Pois é!
Verdade!

Nossa…, mas apesar do trabalho, foi bem
divertido montar o projeto com vocês.
Aprendi muiiiitooooo nesse processo.
Volta e meia me pego
aqui pensando que ainda
preciso aprender muito
mais.

Ih, agora lembrei…
...você me ligou ontem muito
tarde da noite com dificuldade
em algo, mas eu estava com
muito sono, o que era mesmo?
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Ah, é mesmo. Eu estava
vendo como organizar
melhor a Demonstração
de Lucros e Perdas
Acumuladas (DLPA) da
sorveteria. Realmente,
estava muito tarde. Vida de
empreendedor não é fácil,
não!

Eita, mas então, você
conseguiu fazer? Posso te
ajudar!

Ai gente, sério? Será
ótimo! Tá tudo salvo na
nuvem, dá pra acessar
rapidinho!

Eu também posso ajudar! Minha casa é
aqui pertinho, podemos ir lá para dar uma
mexida.
Hoje você está toda,
toda arrumando o DLPA e
fazendo sucesso!

Ah, que orgulho! Lembro quando
começamos a montar a sorveteria. Você
não sabia o que era o DRE - Demonstrativo
de Resultados do Exercício*!

Alguns minutos depois...

Nossa, eu já vi sobre isso na
Faculdade, mas não cheguei a
aplicar na prática. Como estão as
coisas no DLPA?

* Volume 2 da Série 14 em http://almanaquesdacomputacao.com.br/serie14baixa.html
*Volume 1 da Série 14 em http://almanaquesdacomputacao.com.br/serie14baixa.html
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Estão ok. Já tenho os dados
do DRE e do BP - Balanço
Patrimonial*. Mas
é preciso avaliar qual a
melhor formatação.

Ih gente, eu não
lembro direito como
se organiza o DLPA.
Podem me refrescar
a memória?

A DLPA é como um mapa que demonstra a origem do recurso e a sua
aplicação ao longo do que a empresa fez. É muito importante para ver
a saúde financeira da sorveteria e é fundamental para mostrar aos
sócios ou, até, aos possíveis investidores.
Aí essas mudanças no Patrimônio podem ser tanto
o aumento do lucro ou do prejuízo acumulado do
período analisado. Na prática, os dados do DLPA
são uma fusão ou integração entre o BP - Balanço
Patrimonial e a DRE - Demonstração de Resultados
do Exercício.

Só eu que imaginei a fusão estilo
Dragon Ball Z?
hahaha

Hahaha, eu também!
Hahaha boa! É bom lembrar algumas coisas
importantes no DLPA, que são o saldo inicial de
lucros ou prejuízos, com os ajustes dos exercícios
anteriores; o pagamento de dividendos e outras
modalidades de distribuição de lucros…

...Ih, tô esquecendo de alguma
coisa...
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Isso eu sei! Tem, também, o montante
de lucro que tiver sido incorporado
ao capital do negócio; a ocorrência de
alguma mudança na contabilidade que
afete os lucros e prejuízos; e o saldo
final de lucros ou prejuízos acumulados
do período.

Mas me diz aí
Lê, por que você
está fazendo esse
documento? Não é
mais obrigatório, é?

Não é obrigatório para todos,
mas importante para minha
sorveteria! Toda empresa de
capital aberto ou de grande
porte precisa, porque são
tributadas com base no lucro
real, que é o lucro efetivo do
negócio.

É um regime de tributação em que o cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) é
feito com base no lucro real da empresa – receitas
menos despesas – com ajustes previstos em lei.

Poxa, super maneiro, mas isso é útil só para pagar
imposto? Sei lá, parece que pode ser melhor
aproveitado.

Nããão Duda! Também mostra para onde o lucro
vai, sendo importante para os investidores
perceberem o futuro da empresa.
9

Mas, tem lucro de
mentirinha? Brincadeira, o
que é isso, Lucro Real?

A empresa é de capital aberto, mas
há casos que não precisa, quando a
empresa já possui a Demonstração de
Mutações no Patrimônio Líquido.

Sem contar que a divulgação dos
dados da empresa aumentam
a credibilidade, mostrando
transparência.

Poxa, é bastante coisa pra se
pensar. Muito maneiro tudo isso,
Lê!

Então... Mãos
à obra?!

Bora que bora! Antes de tudo,
o que você usa pra fazer os
relatórios contábeis, Lê?

Estou fazendo em uma planilha
eletrônica mesmo. Ainda não sei
automatizá-la direito.
Ahhh, mas é seu dia de sorte! Você está
com dois feras aqui, não é, Pedro?

Ok, primeiro vamos ver como
fiz a planilha com o DRE e
tudo o mais. Esses são meus
dados do Ano 1.

Ôhhh se está! Vamos abrir essas
planilhas eletrônicas aí, Malu.
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Beleza, temos aqui um demonstrativo dinâmico,
porque temos o saldo da conta no início do
período, no fim dele e o porquê da variação.
Vejamos agora seu saldo
anterior e o DRE.

Beleza, temos o balanço e o Lucro
Líquido do Ano 0. Podemos então
usar essas informações no DLPA.
Saca só…

Saca só, reunindo as informações do Ano 0 nesse
sistema, dá pra notar rapidamente a relação entre o
DRE, BP e a DLPA!

Click
Click

Ah, escondi
os dados mais
específicos para
conseguirmos
visualizar com
maior facilidade.
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Pedro, você deve ser fera na automação. Já inseri alguns
códigos e fórmulas aqui legais, mas não sei fazer aqueles
gráficos para apresentações formais. Você sabe?

Click
Click

Claro, ôxe! Faço isso
rapidinho.

SALDO FINAL

R$ 6000
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Mano do céu, que coisa mais
linda!!! Minha apresentação será
maravilhosa! Valeu, gente! Agora é
só salvar!

Só eu que acho que
isso merece uma
comemoração?

Sorvete por minha conta!

Mas acabamos de comer
sorvete!

Algum tempo depois ...

Vamos para a praia então, como combinado antes,
porque hoje o sol está pedindo!

Uhuuuuu!!!!

FIM!
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PASSATEMPOS
Desembaralhar as
seguintes palavras:

1. roeípuzj
________________
2. cioóss
________________
3. oularcler
________________
4. PDML________________
________________
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PASSATEMPOS
caça palavras
As palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal.
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PASSATEMPOS
palavras cruzadas

verticais

Horizontais
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PASSATEMPOS
Criptograma
resolvendo o criptograma, desvende a frase a seguir:

Respostas dos passatempos em
http://almanaquesdacomputacao.com.br
17
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