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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. 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 pré-adolescentes. O objetivo é fomentar ao público nacional o 
interesse pela área de Ciência da Computação.
 As cartilhas da série de Gestão Financeira têm como objetivo 
apresentar os conceitos de Contabilidade e Finanças com linguagem de 
fácil entendimento para crianças e adolescentes. 
 O Volume 6 desta Série ilustra uma estória de uma adolescente que 
precisava de um novo computador para ajudar nos estudos e,  como seus 
pais não tinham dinheiro no momento para presenteá-la, ela decidiu 
começar a vender bolos e doces, pois assim poderia conseguir juntar 
dinheiro e comprar o que precisa com o resultado do seu trabalho. No 
meio de seu planejamento, se deparou com um problema: como calcular 
o lucro e o que precisa para continuar com o negócio? Neste gibi será 
apresentado, de forma simples e em diálogos do dia-a-dia, a importância 
de ter o controle financeiro de um negócio e como isso pode ser feito.

(os Autores)



5

Bom dia, pai. Bom dia, mãe.
Foi ótima, aprendemos 

várias coisas novas.

Por isso queria falar com vocês.
Preciso de um computador novo. O meu não está 
muito bom e acho que não dará conta de tanto 

trabalho.

Temos um novo projeto de 
ciências para fazer, vamos ter 

bastante trabalho.

Manu, as 
coisas estão 
apertadas.

Gostaríamos muito de 
atender seu pedido, 
mas não podemos ter 

esse gasto agora.

Tudo bem...
Acho que esse computador ainda 

dá por mais um tempo. 

Bom dia, filha.

Bom dia, filha. Como foi sua 
semana na escola?
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Olha que legal! Essa menina 
conseguiu juntar dinheiro 

fazendo e vendendo doces.

É isso! Minha mãe faz doces 
deliciosos. E eu sempre gostei 

de cozinhar com ela.
Ela me ensinou várias coisas. 

Posso fazer doces para 
vender e conseguir dinheiro 
para um computador novo.

Mãe, tive uma ideia!
Vou fazer doces para vender e juntar dinheiro para 

comprar meu computador novo!

Filha, é uma ótima ideia. 
Eu te ajudo a começar. 

Ótimo! Temos alguns utensílios 
aqui em casa, mas precisamos 
comprar mais algumas coisas 

para começar. 

Posso usar as redes sociais 
para divulgar meu trabalho e 

conseguir mais vendas.

Mais tarde ...

Click

Click

Click
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Pronto, Manu. Com isso você já 
consegue começar.

Eu preciso fazer doces bem bonitos, 
para tirar fotos e divulgar nas redes 

sociais.

Assim vou atrair clientes e fazer 
boas vendas.

Nossa, que cheiro bom é esse? Estou testando as receitas que a mamãe 
me passou. Para ver como fica e divulgar 

as fotos.

Mais tarde ...

Mais cedo no outro dia ...

Estou muito animada, 
mãe! Mal posso esperar 

para começar.
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Que ótimo, Manu!

Nossa, está tudo tão bonito.Comam e me digam o que acharam.

Mãe! Pai! Venham 
provar meus 

doces!

Se precisar de ajuda é só chamar.

Não preciso de nada, podem ir. Quando 
terminar, chamo vocês.

E aí? O que acharam?

Algum tempo depois...
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Parabéns, Manu. Está tudo muito bom. Que bom! Vou postar 
as fotos agora!

Não vejo a hora de 
começar a vender.

O perfil está criado, as fotos estão 
prontas. Agora é só esperar.

Manu, como estão indo as vendas?

Muito bem, mãe. Vários amigos 
compraram e divulgaram.

Agora até pessoas desconhecidas já 
estão comprando também.

Algumas semanas depois...

Está muito bom! Tenho certeza que vai 
fazer muito sucesso nas vendas.
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Que bom, Manu! Parabéns! Como assim, pai?
Analisando resultados? Lucro? 

Gastos?

Sim, filha. Já ouviu falar em contas de 
resultados?

Não, pai. O que é isso?

Entendi, pai! E como eu posso fazer isso?
Você pode me ajudar?

Claro, filha! Vamos fazer isso.

São contas que são usadas para 
analisar se uma empresa está tendo 

lucro ou prejuízo.

Para isso, é necessário avaliar as 
receitas e os gastos do negócio.

Toda empresa precisa fazer isso para 
avaliar como anda a saúde financeira. 
Muitas vendas não significam que o 

negócio vai bem.

E como você está analisando seus 
resultados?

Já conseguiu lucro ou ainda está 
cobrindo os gastos?
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Hum… O que você acha de 
uma vez por mês, quando 
for refazer o estoque de 

ingredientes?

Primeiro você precisa definir 
qual período de tempo você 

vai fazer essas contas.

Bom começarmos assim. Vai funcionar 
bem! Se sentirmos necessidade, vamos 

para um período mais curto. 

Também incluem os gastos com a 
produção, como os utensílios e os 

materiais usados para fazer os doces.

Tenho as notas do último 
mês aqui. Vou pegar. 

Click

Click

Pronto, pai. Já adicionei 
tudo.

Ótimo, vamos incluir esses 
gastos na planilha e, também, 

as receitas, que foi o recebido 
com as vendas.

O próximo passo é registrar 
todos os gastos do negócio. O 
que é gasto com ingredientes, 

embalagens, entrega…  
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Agora você precisa continuar 
adicionando as informações todos os 

meses.

Que legal, pai! Mal posso esperar 
para saber como está indo o 

negócio.

Isso mesmo, Manu! Se precisar de 
ajuda é só chamar.

Ahhhhhh, lembre-se de acumular o 
resultado, pois um mês com prejuízo ou 
pouco lucro não significa que as coisas 

estão mal. Pode ser um período de 
acúmulo de gastos. 

Não esqueça e nem deixe passar qualquer coisa 
que afete o resultado. Assim você acompanhará 

a saúde do seu negócio e o que precisa fazer 
para melhorá-lo. 

O resultado do negócio é 
o valor que encontramos 
ao diminuir os gastos das 
receitas. Se, no mês, esse 
resultado for positivo, o 
negócio gerou lucro. Se 

for negativo, o negócio deu 
prejuízo. Podemos especificar 

melhor os gastos como 
custos ou despesas, mas 

vamos tratar disso depois e 
com mais calma… 

Click

Click
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Pai! Mãe! Acabei de fazer as contas de 
resultado do meu negócio.

E aí, Manu, como está? 

Um mês depois...

Tive lucro no mês passado! E foi 
maior que o do mês anterior!

Isso significa que o negócio está 
melhorando.

 Parabéns, Manu! 
Sua dedicação 

trouxe o sucesso 
como RESULTADO. 

Consegui! 
Finalmente consegui o dinheiro para 

comprar o computador novo que preciso! !
!

Alguns meses depois...

Parabéns, Manu!  
Estamos muito felizes e 

orgulhosos de você!
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Muito bem, Manu! 
Você se esforçou 
muito e merece.

Isso mesmo, Manu. Isso 
é fruto do seu trabalho 

e persistência!

Isso mesmo, filha.

No dia seguinte ...

FIM

Usando seus conhecimentos, 
você vai melhorar cada vez 

mais.
Agora vamos escolher o 

computador.

Agora eu sei muito mais 
coisas para me ajudar.
E vou continuar usando 

essas contas para melhorar 
o negócio.



caça palavras
Encontre as seguintes palavras:

BRUTO - CONTAS DE RESULTADO - DESPESA - LUCRO 
LÍQUIDO - OPERACIONAL - PREJUÍZO - RECEITA

PASSATEMPOS



palavras cruzadas

PASSATEMPOS

Horizontais verticais



Criptograma

PASSATEMPOS

Substitua os números para revelar o que são contas 
de resultado.

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