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Atividade Prática: CASE “Simulação de Produção, 

Comercialização e Registro dos Fatos”

Esta atividade consiste na realização, mediante simulação

de um empreendimento (produção e comercialização de

produtos), com o objetivo exercitar os conteúdos aplicados

nas aulas desenvolvendo as atividades de uma lanchonete,

para posteriormente efetuar os registros dos fatos, elaborar o

balanço patrimonial (visão contábil e financeira), a DRE, o

fluxo de caixa, identificar o capital de giro e projetar o fluxo

financeiro para 4 períodos (operações) futuras.
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O Capital da “Empresa Lanchonete”

Confecção do meio de pagamento (VAUCHER) no valor de

R$2,00 e distribuir R$200,00 para cada aluno.

Representação do capital.

Modelo de meio de 

pagamento
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Constituição da Empresa: Contrato Social
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Elaborar contrato social identificando os sócios e os

respectivos valores da participação na sociedade.

Processar os lançamentos contábeis de da subscrição e

integralização do capital.



Modelo de Contrato Social
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Simular a constituição da sociedade mediante a formalização

do contrato social e fazer os registros contábeis de

Subscrição e integralização do capital social cujo valor

depende do número de alunos das turmas (informar ao

professor)

Constituição da Empresa
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Organização da Empresa

1. Definir os produtos e ou serviços da empresa.

2. Estimar o investimentos necessário para a

operacionalização da empresa, como máquinas

equipamentos, matéria prima, etc.

3. Analisar se os recursos disponíveis são suficientes para

os investimentos e caso não seja fazer ajustes nos

investimentos ou aporte de capital.

6



Organização da Empresa

1. Simular a compra e venda dos produtos 4 vezes

(operação):

a) compra da matéria prima necessária para o produção

de 10 litros de suco de limão em cada operação;

b) compra de máquina necessária ao processo produtivo.

c) compra de embalagens.

2. Simular a venda dos produtos 4 vezes (operação)
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Modelo de Nota Fiscal

- compra

- veda



1. Data __/__/18, A empresa em marcha:

a) Compra 24 limões ao preço de R$3,50 a dúzia (a cada

operação o preço varia em 5%;

b) Compra 5 kg de açúcar ao preço de R$3,20 o kg;

c) Compra de 10 pacotes (1/2 kg cada) de milho pipoca ao

preço de R$3,20 cada pacote;

d) 500 copos descartáveis ao preço de R$80,00 o milheiro

e) Compra de 01 jarra de plástico ao preço de R$28,00

f) Compra de Liquidificador por R$150,00

g) Compra de outros materiais para produção (especificar)
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1. Data __/__/18, A empresa em marcha:

a) Venda de suco ao preço de R$1,50 o copo.

b) Venda de pipoca ao preço de R$1,20 o saquinho.

Obs. Os preço são meras indicações devendo ajustados

conforme analise se os mesmos são compatíveis com o

mercado e com os custos de produção.
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A palavra Caixa, de forma restrita, representa o numerário existente
na empresa em determinado momento.

Para fins de gestão financeira, Caixa representa, além do numerário
existente, o valor dos saldos bancários e das aplicações financeiras
de curto prazo.

Esse conjunto de ativos é denominado Disponibilidades pela
contabilidade, mas utilizaremos a palavra Caixa como sinônimo.

Conceito de Caixa e Disponibilidade
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A existência de aplicações financeiras de longo prazo é possível,
mas sua classificação não é no grupo Disponibilidades. Elas são
apresentadas no Realizável a Longo Prazo e se qualificam mais
adequadamente como investimento.

Contudo, esse tipo de ocorrência é menos comum, pois as
empresas, notadamente em nosso país, tendem a manter suas
aplicações financeiras como reservas financeiras para utilização a
curto prazo.

Conceito de Caixa e Disponibilidade
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Visão Geral da 
Movimentação 
Financeira ou 
Fluxo de Caixa
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