
 

 

 

AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE GESTÃO 

DE ESTOQUES DE MICRO E PEQUENA 

EMPRESA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 

 

Cassiomar Rodrigues Lopes  (IFG / Uniev ) 

cassiomar.lopes@ifg.edu.br  

Bruna Farias de Almeida Araujo  (IFG ) 

brunafariasdealmeida0@gmail.com  

Raphael de Aquino Gomes  (IFG ) 

raphaeldeaquino@gmail.com  

Christine Karla Farias Silva  (IFG ) 

christinekarla@hotmail.com  

Viviane Antonio Abrahao  (UniEvangeli ) 

viviane.abrahao@unievangelica.edu.br  

 

 

 

O mercado exige das empresas um gerenciamento eficiente e eficaz. Como 

meio de sobrevivência as micro e pequenas empresas necessitam de 

instrumentos de apoio as suas operações, que facilitem seus processos, 

agregando valor ao produto, sem custos adicionais. Em virtude, a prática de 

aplicativos com protótipos, para melhor monitoramento do sistema pode 

situar as empresas no mercado de uma forma mais efetiva. Portanto este, 

apresenta um cenário da forma que é realizado a gestão de controle de 

estoque na cidade de Anápolis-Go. Apresenta uma possível solução que é a 

adoção de uma ferramenta de fácil manuseio e sem custo, aderindo à 

tecnologia de planilhas eletrônicas do Libre Office Calc, podendo ser 

facilmente adaptada as conveniências da administração dos materiais, tem 

como meta um giro e uma estabilidade maior dos materiais e do caixa. 

Dentre os resultados, demonstra a grande parte dos empreendedores não 

conhecem ferramentas de gestão de estoques ou não os aplicam conforme 

demonstra a pesquisa de campo realizada. 
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1. Introdução 

A administração de materiais pode ser um grande desafio para o micro e pequeno 

empreendedor. A implantação de um negócio no mercado exige um controle e uma 

organização dos produtos e serviços que serão dispostos ao consumidor. 

Dentre os diversos custos envolvidos nos processos logísticos, os custos com armazenagem, 

passam em geral despercebidos. Nem sempre o micro e pequeno empreendedor consegue 

visualizar que a falta de organização e de controle sobre seus estoques, esta falha pode 

resultar tanto em perda de vendas como em prejuízos. 

O mercado oferece atualmente vários meios de gestão de estoque, seja da matéria prima ou do 

produto acabado de forma eficaz e eficiente. Estabelecendo uma sincronia entre as entradas e 

saídas. O equilíbrio entre a demanda e a oferta dos produtos. 

O pequeno empreendedor tem a ideia distorcida do seu negócio de maneira geral, onde 

considera que pelo motivo que sua empresa seja micro ou pequena, o qual oferece pequenas 

quantidades e/ou variedade de produtos não necessita de ferramentas de controles e gestão 

para auxiliar nas tomadas de decisão. Desconhecendo métodos de gestão de estoques, 

parametrizações, relatórios e softwares. 

Para adquirir posição no mercado, alavancar seu negócio e cada vez atingir maior participação 

no mercado o empresário deve controlar seus produtos como controla seu dinheiro, pois os 

produtos representam ativos da empresa. 

Existem diversas formas de alcançar reduções de custos, quando se conhece seu estoque e 

suas necessidades. Estratégias como lote econômico, classificação da curva ABC, estoques de 

segurança, proporciona ao gestão dados para uma tomada de decisão precisa, favorecendo 

assim o aumento de suas vendas, e a redução de produtos obsoletos. 

Gerenciar é estabelecer uma visão macro, relacionar e trabalhar de modo inteligente seu 

tempo, seu espaço e seu dinheiro. O estudo em questão busca clarear essa visão dos diversos 

aspectos embutidos dentro de um estoque. Desta forma o objetivo geral desta pesquisa é 

investigar como é feito a gestão de controle de estoque nas micro e pequenas empresas na 

cidade de Anápolis-GO, coadunando com esta ideia, os objetivos específicos são, levantar 
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qual o cenário atual de gestão das micros e pequenas empresas na cidade de Anápolis, 

oferecer uma alternativa de controle de estoque que atenda as demandas dos empresários a 

baixo custo, conhecer as principais falhas no processo de controle de estoque. 

Este estudo se justifica pelo o fato que a grande parcela das empresas não utilizam ou não 

conhecem os benefícios que uma ferramenta de gestão para controle de estoque pode 

proporcionar a organização, e facilitando tomadas de decisões assertivas com foco em 

redução de custos e melhorias nos resultados da empresa. Sendo, que a partir do levantamento 

de requisitos de quais são as necessidades básicas para as micro e pequenas empresas, traçar 

alternativas para trabalhos futuros para a criação de uma ferramenta de gestão a baixo custo, 

utilizando por exemplo o BrOffice. 

2. Referencial teórico 

2.1 A Logística 

No âmbito empresarial as atividades logísticas são primordiais para uma administração 

estratégica. As operações logísticas, que vão desde o suprimento até a distribuição, podem 

oferecer relações de estabilidade no nível de serviço que é imposto. 

 Ballou (2011) aponta um dilema que deve ser discutido e observado nas empresas 

independente de seu porte, colocando em relevância a importância ou não, da existência da 

necessidade de espaço físico para estocagem.  

O armazém tem diversas funções dentro de um negócio, como de abrigo, consolidação, 

transferência e transbordo e agrupamento ou composição, sendo que o de agrupamento é o 

mais utilizado, pois normalmente todo empreendedor dispõe de um espaço para 

armazenamento de suas mercadorias, de modo a sempre ter disponíveis produtos para seus 

clientes. (BALLOU, 2011, p. 158) 

Entretanto, trabalhar com estoques pode significar grandes gastos e imobilizar capital, mas 

pelo fato de a previsão de demanda ser algo não muito fácil de ser mensurado, desde modo os 

empreendedores sempre optam por estocar grande quantidade de produtos. 

Neste dilema, apontamos a importância de um controle sobre os estoques, em que se tenha 

estoque, mas na quantidade certa, sendo um fator difícil de ser adaptado a realidade, porem 

com o auxílio de ferramentas de controle se faz possível e que possa contribuir com a redução 

de gastos ao micro e pequeno empreendedor. 



 

 XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Engenharia de Produção, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável: a Agenda Brasil+10 

 

Curitiba, PR, Brasil, 07 a 10 de outubro de 2014. 

 

 
 

4 

No contexto de mercado atual, com um mercado aberto a novas oportunidades, novos 

negócios, competitividade e inovação contínua, a inteligência logística deve ser colocada 

como um meio de preparar a empresa para trabalhar de modo equilibrado, nem com a falta, 

nem com o excesso. 

 

 

2.2 Gestão de estoques 

De acordo com Dias (2010, pg15) administrar estoques é dar ênfase ao efeito do feedback de 

vendas com a programação da produção. O investimento em estoque representa uma parcela 

significativa na receita da empresa, porém sem estoques é impossível a empresa funcionar, 

pois ele serve como um amortecedor quando ocorre um aumento significativo nas vendas. 

Segundo Ballou (2011, p. 205) uma das razões para manter estoque é melhorar o nível de 

serviço, incentivar economias na produção, permitir economias de escala, proteção contra 

alterações nos preços, proteções contra oscilações na demanda ou no tempo de ressuprimento 

e proteção contra contingências. 

Dentro dos diversos aspectos impactantes no momento de definir como será gerenciado um 

estoque, como os registros e a fiscalização, deve-se como pondera Dias (2010) atentar para 

alguns princípios como o número de itens, a periodicidade, quantidade e solicitação de 

compra, posição do estoque, gerar relatórios mensais e realizar inventários. 

Os princípios de controle são fundamentais para que se possa através do conhecimento do seu 

estoque, elaborar estratégias de gerenciamento e desta forma calcular e mensurar seus 

produtos. 

Segundo Ballou (2001, p. 249) “estoques são pilhas de matérias-primas, insumos, 

componentes, produtos em processo e produtos acabados que aparecem em numerosos pontos 

por todos os canais logísticos e de produção da empresa”. 

Saber controlar e gerenciar estoques é fundamental para o sucesso organizacional, assim 

como afirma Ballou (2011) os estoques estão presentes em toda a cadeia logística, desde a 

armazenagem de matéria-prima até a estocagem do produto acabado. 
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Um eficaz controle de estoque evita descontinuidade no processo produtivo da empresa ajuda 

a combater os pedidos em atraso e consequentemente minimiza a insatisfação dos clientes. O 

controle de estoques bem estruturado é essencial para que não haja desperdícios de materiais, 

tempo e dinheiro.  

A gestão de estoques requer a utilização de algumas técnicas ou métodos que auxiliem na 

tomada de decisão sobre custos e serviços que serão estabelecidos aos clientes. Alguns dos 

principais métodos utilizados são: Custo médio, PEPS, UEPS e Classificação ABC. 

Esses métodos são de suma importância dentro de uma visão gerencial, de modo que os 

empresários tenham noção exata dos custos existentes em seu estoque, do valor de sua 

mercadoria, obtenha uma ordem de entradas e saídas e saiba quais produtos são mais rentáveis 

e os períodos de compras ideais. 

Para gerir um estoque precisa-se muito mais que informação. Perspicácia é um fator 

primordial na hora de selecionar os dados e adequá-los de modo a organizar seus materiais e 

os serviços necessários para seu controle. 

Dependendo do giro do estoque, existe a possibilidade da ociosidade ou da obtenção de mais 

materiais que o necessário, podendo gerar assim, perda de vendas ou dinheiro parado, ou seja, 

é necessário um equilíbrio. 

As planilhas eletrônicas são meios de organização práticos e de grande importância para o 

pequeno e micro empreendedor, pois oferecem instrumentos que possibilitam cálculos e 

registros, como realização de bancos de dados, cálculos de valor monetário, de quantidade em 

estoques e gráficos representativos de pedidos entre outras vantagens. 

Ibedi e Colmenero (2011) salientam que: 

Planilhas eletrônicas são muito utilizadas devido a sua acessibilidade e fácil 

manuseio. Esta ferramenta permite realizar cálculos algébricos e estatísticos 

com as variáveis impostas, proporciona excelente visualização dos 

resultados, a construção de tabelas e gráficos, e possibilita transferência de 

dados. Ainda, permitem a incorporação de suplementos (otimizadores, 

simuladores, programas para análise estatística, etc.) e a utilização de 

linguagem de programação. Existem diversos tipos de softwares de planilhas 

eletrônicas, sendo o Microsoft Excel, o IBM Lotus123 e o OpenOffice.org 

Calc os mais conhecidos.” 
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Obtendo um conhecimento sobre planilhas eletrônicas, suas funções e restrições podem ser 

moldadas fórmulas de necessidades, lançar dados, incorporar estratégias. 

O controlar estoques é atingir resultados reais, ser minucioso e preparado, para que desde 

modo sempre estabeleça um serviço de excelência a seu cliente, produzindo necessidades e 

suprindo-as. 

Badri (1998) refere-se à importância de softwares como planilhas eletrônicas para estudar e 

analisar os estoques, devido a sua confiabilidade no processo de tomada de decisão e também 

a sua adaptação as mudanças no sistema da empresa, fazendo com que as empresas se tornem 

mais competitivas, devido a sua boa gestão de estoques. 

 

 

2.3 Utilização de planilhas eletrônicas para controle de estoque 

Ferramentas de controle são vitais aos negócios, planilhas eletrônicas e softwares. Mas como 

o presente estudo, a pesquisa realizada estar intrinsecamente ligada às micro e pequenas 

empresas e a obter os menores custos possíveis dentro de uma organização que atenda as 

prioridades das empresas, aspiramos incorporar as estratégias de controle em planilhas 

eletrônicas no LibreOffice Calc. 

O LibreOffice Calc é um software livre, grátis e totalmente acessível. É um programa de fácil 

controle, que não gera gastos com manutenção, somente atualizações. A ideia é estabelecer 

critérios de entrada e saída, gerar relatórios, cadastrando informações relacionadas aos 

produtos de modo a classificar e definir ordens de importância e necessidades de produtos. 

Muitos empreendedores não sabem lidar com pontos de ressuprimento, estoques de segurança 

e com seu próprio layout. Não visualizam que o estoque parado significa dinheiro parado. 

Que também não se trata somente de organizar, mas girar os estoques, entender como 

funciona sua rotatividade. 

A partir do momento que os empreendedores conhecem seus produtos, seu estoque e seus 

clientes, eles conseguirão traçar estratégias e surpreender seus concorrentes, adquirindo 

vantagens competitivas.  
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A quantidade em estoque é um elemento muito importante para a empresa, mas muitos 

empreendedores se enganam ao acreditar que grandes quantidades é sinônimo de 

planejamento.  

Planejar é ter controle sobre suas entradas e saídas, conhecer suas necessidades e procurar 

reduzir seus custos, reduzindo sua armazenagem, mas estando preparado para atender seus 

clientes sempre. 

Trabalhar com o mínimo possível de produto em estoque é uma das principais dificuldades na 

administração de materiais, por isso se faz tão importante o estoque de segurança, de modo 

que não ocorram ociosidades e se reduza custos com a manutenção de estoques. 

As planilhas eletrônicas podem possibilitar a organização desejada pelo micro e pequeno 

empreender, desde que se estabeleçam os critérios ideais. Tendo uma assiduidade sobre tudo 

que entra, estabelecendo códigos e dando baixa nos produtos para que se possam gerar 

relatórios. 

 

3. Materiais e métodos 

Para responder os objetivos em questão foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica para 

oferecer subsídio para o debate sobre o tema; Assim como realizado estudo de campo, com 

aplicação de questionário, para conhecer o cenário atual da forma de gestão de estoques dos 

micro e pequenos empreendimentos da cidade de Anápolis-GO. De acordo com Lakatos 

(2003, p. 158) “Antes de iniciar qualquer pesquisa de campo, o primeiro passo é a análise 

minuciosa de todas as fontes documentais, que sirvam de suporte à investigação projetada”. 

Para elaboração do estudo de caso, foi realizada uma pesquisa de caráter quantitativo, 

aplicando um questionário aos gerentes e/ou donos das empresas, onde buscou identificar 

como eles avaliam a gestão de estoque, e sobre o conhecimento de ferramentas de gestão que 

podem auxilia-los nas tomadas de decisão.  

O questionário pode buscar resposta a diversos aspectos da realidade. As perguntas, assim, 

poderão ter, segundo ensina Gil (1999, p.132), conteúdo sobre fatos, atitudes, 

comportamentos, sentimentos, padrões de ação, comportamento presente ou passado, entre 

outros. 
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Assim poderemos avaliar todos os questionamentos desta pesquisa, e assim apresentar quais 

são as fragilidades da gestão de estoques de uma micro ou pequena empresa nesta cidade. 

4. Resultados da pesquisa 

A pesquisa em questão foi realizada através de questionários aplicados em 100 (cem) micro e 

pequenas empresas localizadas na cidade de Anápolis. Os dados foram tabulados e analisados 

conforme abaixo. 

Figura 1 - Representa a utilização de alguma ferramenta para o gerenciamento dos estoques 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Observa-se na figura 1, que 57% dos entrevistados relataram que utilizam de alguma 

ferramenta para gerenciar seu estoque e 43% disseram que não. Apesar de ser grande o 

número de empresários que aplicam alguma ferramenta em suas empresas, têm-se um número 

significativo e preocupante da não aplicação desses softwares o que pode acarretar em 

desperdício ou falta nos estoques. 

Figura 2 - Representa o conhecimento dos empresários sobre os métodos de controle de 

estoque. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

Verifica-se na figura 2 que 51% das pessoas entrevistadas declararam que conhecem algum 

método de gestão de estoque e 49% disseram que não possuem conhecimento algum sobre 

esses meios. Pode-se dizer que é um número alarmante, em que quase metade dos 

entrevistados que atuam na área de estoques desconhecem os métodos mais importantes para 

controle de estoques, como estoque de segurança, curva ABC e ponto de ressuprimento. 

Figura 3 - Representa se a empresa acredita ser viável ou não a adoção de softwares para 

controle de estoques 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Avaliamos sobre o posicionamento das empresas quanto à viabilidade na adoção de 

ferramentas para o controle de estoques, como é apresentado na figura 3, em que 79% 

consideraram que é viável adquirir softwares e 21% declararam que não. Dentro dessa 

porcentagem é significativo o número de empresas que acreditam ser desnecessário, no 

sentido em que todas as empresas deveriam estar cientes da aplicabilidade e importância da 

automação. Em contrapartida observou-se que isso se deu devido ao não conhecimento da 

importância dessas ferramentas e também ao alto custo destas. 

Figura 4 - Representa a classificação de materiais 
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Fonte: Dados da pesquisa 

A pesquisa relata, conforme a figura 4 que 55% dos entrevistados declararam que fazem a 

classificação de seus produtos, 25% disseram que não e 20% fazem a classificação somente 

de alguns itens. Sendo que mais da metade não faz esta classificação, não possuindo assim, 

meios de informação, quanto aos números presentes em seu estoque. 

      

Figura 5 - Representa a utilização de softwares para aquisição 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A figura 5 identificou que 55% das empresas entrevistadas não possuem ou fazem uso de 

softwares para aquisição e 45% utilizam esse tipo de ferramenta. Este resultado se dá pelo 

fato destes softwares serem de alto custo, observou-se também que as empresas que os 

utilizam possuem mais tempo na atuação no mercado. 

Figura 6 - Representa a existência do controle do espaço disponível no estoque 
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Fonte: Dados de pesquisa 

Quanto ao conhecimento sobre o espaço do estoque a figura 6 apontou que 78% dos 

entrevistados verificam se há espaço disponível em seus estoques para adquirir novos 

produtos e 22% declararam que não fazem este controle. A questão da utilização do espaço é 

um elemento que pode ser controlado visualmente, mas para um controle detalhado, em que 

sejam programadas as entradas é de extrema importância uma ferramenta de administração. 

         

Figura 7 - Representa se há o controle da saída dos produtos do estoque 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Pode-se ressaltar conforme apresentado na figura 7 que 71% das micros e pequenas empresas 

entrevistadas fazem o controle de saída, mas 29% não realizam este procedimento, este que é 

fundamental para uma boa gestão logística, pois somente quando se dar baixa nos sistemas se 

pode ter uma noção exata dos itens que realmente ainda constam no estoque. 

 

Figura 8 - Representa o Lote Econômico 



 

 XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Engenharia de Produção, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável: a Agenda Brasil+10 

 

Curitiba, PR, Brasil, 07 a 10 de outubro de 2014. 

 

 
 

12 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Conforme exposto na figura 8, 76% dos entrevistados desconhecem e não utilizam de lote 

econômico, sendo os lotes econômicos formas de definir custos mínimos de estocagem, 

proporcionando assim economias de escala. Conhecendo o lote econômico o empreender 

conhece seus limites e restrições de compras. 

Figura 9 - Representa a Curva ABC 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Durante a pesquisa observou-se que os gestores dos estoques de micro e pequenas empresas 

desconhecem alguns métodos de gestão de estoque como, por exemplo, o lote econômico e 

curva ABC, meios esses que são de grande importância para tomada de decisões de qualquer 

organização. Detectou-se conforme demonstrado na figura 9 que 75% não possuem 

conhecimento da curva ABC. Somente 8% conhecem e utilizam a curva ABC, 13% 

afirmaram que conhecem a curva ABC. E somente 4% dos entrevistados utilizam a curva 

ABC.  
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           Gráfico 10a: Representam o Estoque Máximo e de Segurança; 10b: Estoque de Segurança. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com as informações da figura 10a constatou-se que 55% da amostra entrevistada 

não estabelecem um estoque máximo e 45% disseram que trabalham com este método.  

Ainda conforme apresentado na Figura 10b, 51% possuem estoque de segurança e que 49% 

dos entrevistados não utilizam esse método. O estoque de segurança é de suma importância 

para uma boa gestão, pois sem a definição deste, pode acarretar em perda de clientes já que 

não há o controle do produto em estoque que será ofertado. 

Figura 11 - Representa se na empresa possui alguma previsão de incerteza de estoque 

 

                                              Fonte: Dados da pesquisa 

Através do estudo da figura 11 analisou-se que 53% das pessoas que participaram do 

questionário possuem algum método para prever as incertezas e 47% disseram que não. E 

entre os métodos, o mais utilizado para realizar esta previsão é controle manual com 35%, 

observando-se o produto que se sobressai nas vendas e aqueles que demoram a ser vendido. 

13% utilizam softwares que são o caso de empresas que possuem mais capital para investir 

a b 
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neste método e 22% acredita que não é necessária a preocupação com a previsão das 

incertezas. 

 

Figura 12 - Métodos utilizados pelas empresas para a contabilização do inventário 

     

Fonte: Dados da pesquisa 

Notou-se conforme apresentado na figura 12 que a maior parte dessas organizações faz a 

contagem de seus produtos manualmente, ou seja, 47% dos participantes do questionário, 

30% possuem um sistema informatizado e 23% não fazem esse controle. A falta da 

contabilização pode impossibilitar a gestão de estoque. 

Figura 13a-Utilização de relatórios de entrada e saída de produtos; 13b - Existência entre o equilíbrio entre a 

oferta e demanda dos produtos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Entre os entrevistados 59% utilizam o relatório de entrada e saída e 41% não empregam este 

relatório em suas instituições, onde foi destacado na figura 13 a. Como representado na figura 
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13b, a maioria dos micro e pequenos empreendedores, ou seja, 84% acreditam que existe o 

equilíbrio entre a oferta e a demanda e 16% afirma ocorrer um desequilíbrio em suas 

empresas. Para uma organização esta equiparação é de suma importância, pois uma empresa 

para ter uma estabilidade necessita deste equilíbrio, inclusive para manter um nível de estoque 

ideal. 

Figura14-Representa a rotatividade dos estoques 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Percebe-se na figura 14 que 61% dos entrevistados alegam que a rotatividade de seu estoque é 

boa, 25% afirmam que é regular e 14% declararam ótimo. Mesmo não ocorrendo à incidência 

de rotatividades ruins e péssimas é necessário que os micros e pequenos empreendedores 

estejam sempre atentos a esta questão, pois a rotatividade de um estoque pode representar a 

quantidade de produtos que é vendido.  

Figura 15 - Representa se a empresa acredita ou não que um controle eficaz do estoque pode minimizar custos 

Fonte da Pesquisa 

Verificou-se ainda na figura 15 que 81% dos participantes da entrevista acreditam que um 

controle eficaz do estoque pode resultar em minimização de custos e 19% disseram que não. 

De acordo com diversos autores é possível que isto ocorra, pois através deste controle muitas 
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faltas ou desperdícios são evitados dentro de uma empresa, trazendo mais competitividade a 

empresa. 

 

        5. Considerações Finais 

O presente estudo tem buscou compreender métodos de controle de estoques, como são 

utilizados pelos pequenos e micros empreendedores, que não dispõe de grande capital para 

investimento e como observado na pesquisa desconhece e não utiliza a maioria das estratégias 

para controle de estoque. 

 Sendo esta operação logística de fundamental importância para conseguir êxito nas 

negociações e lucratividade das empresas. O planejamento e a organização são aspectos que 

não são necessariamente primordiais para se alavancar um negócio, mas sim, fatores que uma 

visão gerencial podem elencar e definir estratégias para adquirir vantagens competitivas. 

Visando uma redução de custos, propomos a implantação de um sistema de controle de baixo 

custo, como o Libre Office Calc, onde pode ser elaboradas planilhas de controle e gestão de 

estoques, com o objetivo de ser uma ferramenta gerencial, para auxiliar a tomada de decisão 

dos gestores, assim como fornecer importantes informações, capazes de melhorar os 

resultados da empresa, assim como mitigar possíveis falhas nos processos e prejuízos. 

A ferramenta deve moldar e definir a realidade vivenciada pela empresa, pois nos estoques 

estão contidos grandes valores agregados, sendo o ponto de organizar, controlar e gerenciar 

seus materiais, servindo de apoio no momento de atender as necessidades de seus clientes. 

Sendo assim, sugere-se para trabalhos futuros a criação desta ferramenta gerencial, assim 

como fornecer uma consultoria para os empreendedores à forma correta de aplicação destes 

conceitos, assim proporcionando que estas empresas sejam mais competitivas no mercado 

atual. 
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