
  Empresa: Mundo dos Sapatos 

 

Leia atentamente todas as instruções do exercício abaixo:  

=> Construa uma tabela de forma bem clara e objetiva constando o atual estoque da empresa nesse momento: 

*Sapatos Scarpin: 260 pares divididos em (120 vernizes preto // 60 vernizes bege // 40 vernizes vermelho // 40 

preto verniz com salto grosso 

*Sapatos masculinos: 160 pares divididos em [60 pretos (30 quadrados e 30 bicos fino)] // 40 Verniz bico fino // 60 

Marrons (40 bicos fino e 20 quadrados) 

 

=> Construa uma tabela de forma bem clara e objetiva constando o faturamento conforme informei abaixo junto 

com respectiva despesa no referido. Já deixe também uma formula pronta calculando o seguinte (Entrada – 

Saídas = lucro ou prejuízo); 

=> Informe em segunda tabela ou na primeira mesmo a meta de lucro a ser alcançado: R$ 5.000,00 por mês no 

primeiro semestre e R$ 6.000,00 por mês no segundo semestre de atividade (1º ano de vida da empresa, ou seja, 

preciso uma planilha que contemple os 12 meses); 

=> Considere que a empresa foi criada em Julho de 2020;  

=> Estou te informando os valores referente a entrada de julho/2020: R$ 8.947,98 & saída de julho/2020: R$ 

4.134,78 – faça agora o lançamento na planilha que você criou e calcule se tive lucro ou prejuízo, assim como deve 

ser feito em todos os meses.  

 

Me ajude a gerir a equipe em seu primeiro resultado obtido. 

=> Vagner representa grandes empresas e tem 7 colaboradores que o ajudam a vender os produtos citados 

(Sapatos) para outras lojas menores. Dessa forma construa uma tabela e informe o total de vendas de cada 

funcionário conforme citado abaixo: 

Maria 78, Elena 90, Maicon 67, Fátima 77, Bernardo 96, Alex 103, Vanessa 81. 

=> A meta deles atualmente é 90 vendas por mês, sendo assim qual o percentual alcançado de cada funcionário em 

relação a meta proposta? 

=> Gostaria que você elaborasse um gráfico que demonstrasse essas informações. Deixo na sua criatividade a 

escolha. (Lembre-se de trabalhar na estética do gráfico) 

 

Todas as solicitações acima, foram ensinadas em sala de aula ou através das vídeo-aulas da     

ATP Consulting. Se necessário, revise o conteúdo do seu curso e/ou acione o prof. para sanar 

quaisquer dúvidas.  
 

ATENÇÃO: Informe ao professor quanto tempo você gastou para executar essa atividade, pois 

essa informação é bastante importante. 
 

 


