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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. 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. 
 As cartilhas da série de Gestão Financeira têm como principal ob-
jetivo apresentar os conceitos de Contabilidade e Finanças para crian-
ças e adolescentes, através de uma linguagem de fácil entendimento.
 Este Volume 7 fala sobre a Contabilidade de Custos explicando so-
bre a diferença entre Custos e Despesas num enredo que mostra a vi-
sita de um filho à casa do pai, que é divorciado. O Volume 7 foca num 
momento didático e carinhoso entre pai e filho em que eles relembram 
memórias e conversam um pouco sobre Contabilidade, que é com o 
que o pai trabalha.

(os Autores)





Pai! Há quanto tempo?

Filhão, que saudade!



Ahhh, ela vai bem. 
Como de costume, sempre 
se preocupando comigo.
Enviei agora uma 
mensagem pra ela 
dizendo que cheguei bem. 

Ainda não, pai, afinal são muitas opções 
e ainda não tenho a menor ideia por 
onde começar. Pensei que seria bom 
ter contato com 
algum trabalho para 
ter algum norte e me
 ajudar a escolher 
o que eu quero 
fazer. 

Entendo, realmente é uma decisão repleta 
de opções e, ainda, um mundo em rápidas 

transformações. Até pouco tempo, sua atenção 
era passar de ano. Escolhi cursar contabilidade 
para ajudar meu pai com as finanças de casa e 

com as da loja dele, acabei gostando. Seu avô era 
direto e dedicado. Uma pena que não chegou a 

conhecê-lo. 

Como vai a sua mãe?

E você como está? 
Terminou o ensino médio, 

hein... meus parabéns! 
Já decidiu que carreira 

quer seguir? 

Mamãe não dormiu até receber minha 
                              mensagem... e já 

                                está bem tarde. 



 Já passam das 11h, 
filho, você vai dormir?

hmf hmf hmf hmfmfmf? 
(Que que ce tá fazendo?)

Posso assistir ?

Claro, filho...

Sobretudo, escolha algo que ame 
fazer, pois, se amar o seu trabalho, 
nunca terá de trabalhar na vida. Algo 
prazeroso é capaz de completar seu dia.

E você pai, o que tem feito?

Eu tenho um pouco de trabalho pendente 
ainda filho, vou ver se consigo adiantar hoje 

ainda para passarmos mais tempo juntos. 

E a conversa continuou até chegarem no 
apartamento do pai de Romildo

Tenho trabalhado muito e participado 
de muitas reuniões remotas.

Ah que pena.

Não sinta pena. Gosto do que 
faço, hehehe.

Acho que sim, vou desfazer minhas 
malas e me preparar pra deitar.



Então filho, estou 
calculando as despesas 
e custos da empresa em 
que trabalho. Os saldos 

dessas obrigações 
ficam no Passivo do 
Balanço Patrimonial. 
Quando efetivados, 
os custos e despesas 
são apurados no DRE 
- Demonstrativo do 

Resultado do Exercício.

... Quê?! 

. . . 

Bwahahahahaha! 

Vamos falar sobre o 
assunto que estou resolvendo, 

que são custos e despesas. 
Os dois são contas que a 

empresa deve pagar, mas são 
diferentes entre si; embora 

um pouco similares. 

Que foi? Eu não entendi 
nada do que você falou! 
Nem parece português!
                  hehehehe. 

Desculpa filho, o pai não riu 
pra caçoar de você, só ri da 
surpresa mesmo 

Ok, vamos focar em poucas coisas 
então, porque já está bem tarde e duvido 
que você consiga absorver muita coisa. 

Você não ajudou muito com 
essa explicação... hehehe



Custos 
são os gastos diretamente 
associados ao produto 
ou serviço da empresa, 
ou seja, estão ligados à 
aquisição ou à produção, por 
exemplo, a matéria-prima ou 
ingredientes, a mão de obra, 
as embalagens...

Despesas      
são os gastos relativos, 
principalmente, à 
administração, que, embora 
sejam necessários para 
manter o funcionamento da 
empresa, não contribuem 
diretamente para a 
produção, tais como as áreas 
comercial, de marketing, 
de desenvolvimento de 

produtos e financeira. . . .

Parece complicado mas é fácil, são só 
palavras bonitas que estão complicando. 

Vamos supor que você trabalhe numa fábrica 
de sapatos, cadarços, borrachas para sola, 
couros e tecidos pro tênis são exemplos de 
custos. O que todos eles têm em comum?

... Todos são 
“ingredientes” do 

tênis?!



Exato! Custos são coisas que serão desembolsadas para 
produzir o produto! Nesse caso, citamos matéria-prima dos sapatos 
que estão sendo produzidos, mas não são só matérias-primas, a 
manutenção do maquinário                 que faz os produtos também.

Isso! Os ingredientes do sorvete, a 
manutenção do maquinário, as embalagens e, 

também, a mão de obra diretamente envolvida 
com a produção são classificados como Custos.

Ué, mas a embalagem não faz parte 
do sorvete! Nem ajudou a fazer!

 Já comprou algum sorvete sem 
embalagem menino?

Você já foi muito bem quando falou 
dos sorvetes... mas vamos falar de alguém 
mais próximo... Se a empresa fosse esse 
apartamento, as despesas seriam as contas de 
luz, de água, o                            aluguel... Porque 
sem eles o                                      apartamento 
não “funciona”...                            entende?

Despesas são gastos para 
manter a empresa funcionando 
e não diretamente atrelados 
a fazer    mais produtos.

... Pode me dar 
exemplos?

Entendi, então um dos 
custos de uma fábrica de 

sorvete seriam os palitinhos 
de picolé?!

Hehe, é verdade... 
Mas e as despesas pai?

Ué, mas conta de 
luz, dá energia pro 

maquinário funcionar!



Verdade! Mas só se estiver relacionado ao 
produto, se a empresa for um pesque-pague numa 
piscina, a conta de luz do local não está associada      

diretamente                             ao produto!

Pode até ser, mas acho que a 
conta de água... ei...!

Olha só quem tá pegando o jeito! Isso mesmo, 
tem a ver com o produto, que no caso é ....? Os peixes!

Pesque-pague: lugar onde se criam ou se mantêm 
peixes para pesca recreativa; paga-se de acordo 
com a quantidade ou peso do que se pescou, daí o 
nome ‘pesque-pague’, podem oferecer bebidas...

...nesse caso é um custo 
porque tem a ver com o 
produto deles, certo?

Correto! Mas o produto também é o 
serviço que eles oferecem, o aluguel da vara. 
E a mercadoria vendida, as bebidas no bar.



Lembra lá em casa, quando íamos num 
desses pesque-pague?

Sim lembro, 
tinham tilápias para 

pescarmos lá. 

E é por 
isso que a 
tilápia é 
meu peixe 
f a v o r i t o , 
tem gosto de 
família!

Vou pegar água, 
você quer?

Aceito sim, 
por favor.



Não ache que 
deixar seu velho 
emocionado vai 

impedir de falar sobre 
o assunto até o final! 

Esse realmente não era 
o objetivo, eu quero que 

você continue pai.

Ok, para finalizar e irmos dormir só 
precisamos falar de fixos, ou variáveis.  Custos fixos ou variáveis, ou 

despesas fixas ou variáveis?

Os dois na verdade, é por isso que 
falei que eram semelhantes.

Aaaaaaah!



Lembra de variáveis em matemática, filho? A ideia é a 
mesma: quanto mais do produto é produzido ou vendido, 
mais você paga em contas variáveis; as contas que não      

seguem essa regra são fixas.

Sim, despesas variáveis tendem a ser 
um ponto mais complexo, filho, mas elas 

existem. Inclusive esse foi o exemplo mais   
   básico                  que consegui pensar. 

Hmmmm... despesas 
variáveis são difíceis...

Com a produção de produtos, por 
exemplo, se houver um imposto atrelado a cada
unidade que você vende, isso é considerado despesa.

Espera, achei que 
só os custos tinham a 

ver com produtos.
Mas isso tem a 

ver com o produto!

É uma despesa pois não interferiu 
na produção, embora tenha interferido 

na venda, e é uma conta paga pela 
empresa, porque se não pagar, não pode 

vender; então é essencial pagar.

Hmmm... Quanto mais 
você tiver dela mais produtos 
você pode fazer, então custo 

variável?!

Não tenho como discordar, mas tirando 
essa, o resto vai ser super fácil pra você! O 

que é                    matéria prima?

Correto! E o aluguel do prédio da empresa?



Esse não tem a ver com produção 
diretamente, e não varia com quanto 

mais se produz.... Despesa fixa?!

Parabéns, acertou todas! Viu, falei que 
era        fácil! Moleque esperto!

Bem, não importando quantas crianças ela 
vá cuidar por dia, a mamãe sempre vai ganhar 

a mesma coisa no fim do mês, então para a 
creche, nesse            exemplo.... 

Muito bem! E o salário da sua 
mãe como auxiliar de creche?

Huuummmm..... 
Custo fixo!

...Te amo pai, obrigado 
por passar tempo comigo 
mesmo tendo trabalho e 

estando cansado.

Também te amo filho, foi um prazer.

Uaaaaaaaaaaaaah....



Você está com sono, vai dormir, rapaz.

Ok, pai, boa noite 
e durma bem.

Boa noite, filho.



TAP

FIM

Você cresceu muito, mas ainda é a 
criança que vi nascer, crescer, andar de 
bicicleta, pescar.... Você mudou muito...

Mas não mudou em 
nada, seu moleque...

\

\ \\



Considerando-se uma fábrica de calçados, marque 
nos itens abaixo se o desembolso é classificado como 
Custo ou Despesa  e, também, se é Fixo ou Variável. 

Por exemplo (1,3) para um item de Custo Fixo ou (2,3) para uma Despesa Fixa

(1) para Custo                   (3) Fixo(a) 

(2) para Despesa           (4) Variável, 

(     ,     ) Cadarços

(     ,     ) Embalagens

(     ,     ) Seguro da empresa

(     ,     ) Manutenção mensal das máquinas

(     ,     ) Conta d’água

(     ,     ) Aluguel

(     ,    ) Borracha para solas

PASSATEMPOS



PASSATEMPOS

Desembaralhar as 
seguintes palavras:

1. tcosu 
________________
2. odruotp 
________________
3. notcidaaildeb 
________________
4. sadspee________________
________________
5. rmeesap_______________
________________
6. ihdnieor_______________
________________



Criptograma

PASSATEMPOS

resolvendo o criptograma, desvende a frase a seguir:
Dica: acentos não são considerados; a maior palavra é “relacionados”

Algumas Letras para Decifrar o Criptograma:

(c=a) (x=e) (z=i) (p=o) (k=u) (m=c) (o=m)

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



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

vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

custo
despesa

fixo
produto

produção
VARIÁVEL

PASSATEMPOS
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