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RESUMO 

 

 

A administração de qualquer empresa necessita implantar alternativas que favoreçam o aumento da 
lucratividade com o auxílio da Tecnologia, em virtude do avanço no desenvolvimento e na 
globalização. Diante dessa premissa, o controle de estoque é uma ferramenta de suma importância 
para a gestão de toda e qualquer organização, na medida em que os estoques são ativos que fazem 
parte de uma grande parcela do orçamento. Desta forma, verificou-se que, mantendo seu estoque 
controlado, existe uma tendência de obter melhores resultados, tanto nas compras, no 
armazenamento das mercadorias, como no retorno do capital investido. O objetivo do presente artigo 
é expor a importância que o controle do estoque através da ferramenta curva ABC exerce na gestão 
empresarial, Esta pesquisa foi realizada com auxílios de bibliografias, com base em todos os dados 
coletados, foi possível analisar alternativas que proporcionam um melhor e mais eficiente controle do 
estoque. 
Palavras chave: Controle, estoque, Curva ABC 

Linha de Pesquisa: Administração de Estoques 

 

 

ABSTRACT 

 

 
  

The management of any company needs to implement alternatives that favor the increase of 
profitability with the aid of Technology, due to the advance in the development and the globalization. 
Given this premise, inventory control is an extremely important tool for the management of any 
organization, as inventories are assets that are part of a large portion of the budget. Thus, it was found 
that, keeping its stock controlled, there is a tendency to obtain better results, both in purchases, 
storage of goods, and return on invested capital. The objective of this paper is to expose the 
importance that inventory control through the ABC curve tool has on business management. This 
research was conducted with the help of bibliographies, based on all data collected, it was possible to 
analyze alternatives that provide a better and more efficient stock control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Curva ABC é uma ferramenta de controle de estoque que auxilia o 

gerenciamento de uma organização, possibilitando obter informações relevantes 

acerca de produtos que tem maior ou menor giro, de acordo com a importância de 

cada item do estoque para a empresa. 

Este método de análise também é utilizado para definir políticas de vendas, 

bem como todo planejamento de compra e programação da produção. 

A ferramenta gerencial "ABC" permite detectar a importância que cada item 

possui e evidenciar a atenção que ele exige. 

Com a pesquisa, pode-se observar que o gerenciamento de estoque e a 

escolha de uma ferramenta eficiente são indispensáveis para uma boa gestão 

empresarial. 

 A pesquisa busca evidenciar quais benefícios o controle de estoque pode 

trazer para a administração das empresas, através da ferramenta curva "ABC", e 

tem como objetivo verificar e analisar os processos do controle do estoque e o 

impacto para gestão comercial. 

Diante de tais aspectos, torna-se relevante, primeiramente, conceituar o 

controle de estoque e, com esse entendimento, passar a descrever os 

procedimentos da curva "ABC" e é o que se propõe com o presente trabalho. 
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2. FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

2.1 Estoque 

 
Estoque são materiais ou suprimentos, ou seja, bens tangíveis, que em 

determinados momentos são mantidos “improdutivos”, mas que no futuro terão sua 

utilidade seja ele para futura venda ou para uso na produção. 

 Segundo Tófoli (2008) o estoque é uma representatividade de materiais 

físicos que são mantidos parados, esperando a venda ou sua produção, por um 

determinado período de tempo. 

Conforme conceitua Slack, et. al. (2009), “estoque é definido como a 

acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação, 

ou também pode ser usado para descrever qualquer recurso armazenado”. 

Afirma Bittencourt (2006), que o estoque são partes do ativo de uma 

organização, e se encontram na eminência de serem transformados em lucro 

 

2.2 Funções do estoque 

 
Segundo Vendrame (2008), as principais funções do estoque são garantir o 

abastecimento de materiais à empresa, neutralizando os efeitos de demora ou 

atraso no fornecimento de materiais, sazonalidade no suprimento e riscos de 

dificuldade no fornecimento. Os estoques constituem vínculos entre etapas de 

compra e venda, nos processos de comercialização em empresas comercias e em 
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empresas industriais possuem o vínculo no processo de produção, entre as etapas 

de compra e venda. 

 

2.3 Classificação 

 
Os estoques são classificados conforme a classificação de seus materiais, ou 

seja, é classificado de acordo em que estágio do item se encontra (CHIAVENATO, 

2005). 

Segundo Chiavenato (2005) os estoques são classificados como, estoque de 

Matérias Primas: É o estoque dos insumos e materiais básicos para a produção, ou 

seja, são produtos que serão usados nos processos produtivos, como por exemplo: 

tecidos, barras de metais, cimento. Estoque de Materiais em processamento: 

Também são conhecidos como WIP, (Work in Process), ou seja, este tipo de 

estoque é constituído por materiais que estão passando por um processo produtivo, 

ou estão em vias para serem processados. Estoque de Materiais semiacabados: O 

Conceito desta classificação de estoque, é semelhante ao conceito de materiais em 

processamento, entretanto esses itens estão em um estágio mais avançado do 

processo produtivo, ou estão apenas aguardando o seu acabamento, ou seja, não 

estão acabados apenas por detalhes. Estoque de Materiais Acabados: É também 

conhecido como estoque de componentes acabados, pois nessa classificação os 

itens estão isolados e serão montados em ou com outros componentes para se 

transformar em um produto acabado. Estoque de Produtos acabados: É o estoque 

em que se encontra armazenado o produto final, ou seja, os materiais já passaram 

por todo processo produtivo e se encontram prontos para consumo ou venda. 

 

2.4 Tipos de estoque 
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Conforme Tófoli (2008), na fase de planejamento são definidos e 

estabelecidos os níveis de estoque, onde são estipulados os volumes de estoque 

mínimo, estoque de segurança e estoque máximo. 

O estoque mínimo é o parâmetro definido de um número de peças, que ao ser 

atingido serve como gatilho para efetuar um novo pedido, também é conhecido 

como ponto de pedido. São fundamentais para a definição desse valor, o estoque de 

segurança, o tempo em que a entrega ocorrerá, bem como o consumo diário. 

Esse tipo de estoque está diretamente ligado a uma parte da imobilização 

financeira da empresa, sendo assim se torna uma das fontes mais importantes para 

uma gestão de estoque eficiente. (DIAS, 1993) 

De acordo com Tófoli (2008), os pedidos devem ser emitidos quando as 

quantidades estocadas atingirem níveis apenas para cobrir os estoques de 

segurança afixados e as vendas previstas correspondentes aos prazos de entrega 

dos fornecedores. 

Afirma Tófoli (2008), que o estoque de segurança é destinado para ser um 

amortecedor para minorar os efeitos das variações do consumo médio mensal, bem 

como do tempo de reposição, ou de ambos conjuntamente, pois o consumo médio e 

o tempo de reposição, variam de item para item e também de uma época para outra, 

sendo esse o fator relevante para que as empresas mantenham um estoque de 

segurança. 

A variação da demanda representa um desvio que podemos considerar 

padrão em relação ao cálculo da média de demanda e que ela flutua de acordo com 

as circunstâncias do mercado. (CHIAVENATO, 2005) 

Este amortecedor deve receber um planejamento criterioso, pois este estoque 

de segurança é uma parcela do capital da empresa, que fica imobilizado. Desta 

maneira, deve-se determinar um estoque de segurança que equilibre os custos de 

oportunidade das faltas bem como dos custos de estocagens materiais no estoque. 

O objetivo do estoque de segurança é permitir a manutenção de um fluxo regular de 

produção, compensando as incertezas decorrentes do fornecimento (TÓFOLI, 2008) 

O estoque máximo é representado por uma quantidade de itens que são 

estocados, com intuito de suprir o fluxo de vendas convencional, e de um possível 
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aumento, porém deve-se preocupar em não manter um estoque ocioso, pois o 

estoque é um capital imobilizado. 

Segundo Tófoli (2008), estoque máximo é a soma do estoque de segurança 

com o lote de suprimento, ou lote de suprimento econômico. Esse estoque sofre de 

limitações de ordens físicas, manuseios, custos, inventários, entre outros, os 

componentes pertencentes a esses estoques são o suprimento e o estoque de 

reserva. 

 

2.5 Gestão e controle de estoque 

 
Gestão de estoque é gerir recursos ociosos do capital da empresa que 

possuem valor econômico e é destinado ao suprimento das necessidades de 

material, em uma determinada organização (VENDRAME, 2008). 

Freitas (2008) considera a gestão de estoque uma atividade indispensável, 

para a administração da empresa, pois está diretamente correlacionada com a 

eficiência das empresas em gerirem seus processos. 

           De acordo com Vendrame (2008), a gestão de estoque são uma série de 

ações que permite a organização e seu administrador, verifiquem se os estoques 

estão sendo bem localizados em relação aos setores que eles são utilizados, se 

estão bem controlados, manuseados, bem como se estão sendo bem utilizados. 

Portanto a gestão de estoque basicamente é manter os recursos ociosos em 

equilíbrio em relação ao nível de investimento, mantendo constantemente uma certa 

quantidade de itens disponíveis renovados, para produzir lucros e serviços 

O objetivo básico do controle de estoques é evitar a falta dos produtos, sem 

que isto resulte em estoques excessivos para as necessidades que a empresa tem, 

ou seja, ter o necessário quando for preciso e necessário, mantendo um equilíbrio 

entre necessidade e demanda (VENDRAME, 2008). 

Desta maneira o controle de estoque busca manter os níveis em equilíbrio 

com as necessidades de demanda, consumo das vendas ou custos decorrentes. Os 

níveis de estoque podem variar de acordo com a velocidade da demanda, se a 
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procura sobre o material for maior que o tempo de recompra, os níveis de segurança 

e estoque mínimos podem ser ultrapassando, dessa maneira pode ocorrer a ruptura 

ou esvaziamento do estoque, com prejuízos visíveis para produção, manutenção e 

vendas. Entretanto se não houver uma análise criteriosa pode-se chegar a níveis 

altíssimos de estoque, onde ocorrerá excesso de material ou ao transbordamento de 

seus níveis em relação a demanda real, com prejuízos para circulação de capital, já 

que o estoque é o um capital da empresa que fica ocioso, por um determinado 

período. 

Segundo Vendrame (2008), o principal objetivo do controle de estoque é o 

equilíbrio entre a demanda e a obtenção de material, para que assim possa-se 

garantir uma gestão eficiente e eficaz. 

Tradicionalmente, os autores empregam três métodos para avaliar o estoque, 

sendo eles, (PEPS) Primeiro que entra primeiro que sai, é um processo que 

obedece à ordem das saídas pelo valor da entrada. Este método atribui o custo da 

mercadoria vendida ao preço da compra mais antiga do estoque, esse método é 

mais utilizado em locais que o estoque possua um prazo de validade, onde os 

componentes mais antigos saiam primeiro que os mais novos. Para Pozo (2007), o 

método é cronológico em relação as entradas e saídas. O procedimento de saída de 

itens desse estoque é feito de acordo com a ordem de entrada do material, sendo 

assim o primeiro que entrou será o primeiro que saíra e assim utilizar seus valores 

na contabilização do estoque. (UEPS) Último que entra, primeiro que sai, este 

método é praticamente ao contrário do PEPS, pois obedece a um processo de que o 

primeiro que deve sair é o último que entrou no estoque. Esse processo possibilita 

uma valorização do saldo estipulado pelo último preço e na contabilização dos 

produtos para a definição de preços de venda, refletindo custos mais próximos da 

realidade do mercado.  No Brasil, a Norma Brasileira de Contabilidade não autoriza 

o uso método UEPS, pelo fato de que esta forma de gestão faz com que o lucro 

auferido seja menor, uma vez que os preços das mercadorias sofrem a incidência da 

inflação e consequentemente os impostos a pagar também são menores. E por fim o 

Custo médio é o método mais usado, pois ele é o mais simples e evita o excesso de 

preços nos produtos. Para se apurar o custo médio é efetuada uma simples conta, 
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onde se divide o custo total pelo número de itens, dessa maneira ele terá um valor 

médio entre as entradas e saídas, ou seja, o valor total dos produtos adquiridos é 

dividido pela quantidade de itens existentes, obtendo assim o seu preço de custo. 

Sempre que existe uma entrada ou uma saída do estoque, o custo médio é 

recalculado. (POZO, 2007). 

 

2.6 Curva ABC 

“A curva ABC é um método de classificação de informações, para que se 

separem os itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em 

menor número” (CARVALHO, 2002, p. 226). A Curva ABC, tem como base o 

teorema de Pareto. Vilfredo Pareto, que foi um economista italiano, que no século 

XIX, observou durante um estudo sobre renda e riqueza, que apenas uma pequena 

parcela da população (20%), concentrava quase toda a riqueza (80%). Partindo 

dessa premissa do 80-20, Joseph Juran, um consultor de negócios romeno, 

percebeu que essa correlação 80-20, não ocorria somente na economia, mas 

também em muitos outros fenômenos, sendo esse princípio possível de ser aplicado 

em praticamente todas disciplinas.  

De acordo com Pinto (2002) a curva ABC, trata-se de uma classificação de 

materiais, de maneira estatística, baseada no teorema de Pareto, onde se considera 

a importância dos materiais, baseando-se nas quantidades utilizadas e no seu valor. 

Esse princípio pode ser utilizado, para se classificar diversas situações estatísticas, 

como classificar clientes em relação aos seus volumes de compra, ou em relação a 

lucratividade proporcionada, entre outras correlações.        

No que diz respeito à análise de clientes, a curva ABC serve para avaliar a 

dependência ou risco face a um cliente, ou ainda para que tipo de clientes a 

organização se deve focar. Consiste em classificar os clientes por ordem 

decrescente da sua contribuição para a empresa, de modo a se poder segmentar 

por grau de dependência, de risco ou por outro critério. 
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Classicamente uma análise ABC incide da separação dos itens de estoque 

em três grupos, classificando os mesmos pela sua importância. O valor de consumo 

anual ou valor de demanda anual é determinado multiplicando-se o preço ou custo 

unitário de cada item pelo seu consumo ou sua demanda anual. (DIAS, 1993)  

A curva ABC, no caso de administração de estoques, apresenta resultados da 

demanda de cada item nas seguintes áreas: giro no estoque, proporção sobre o 

faturamento no período, margem de lucro obtida. 

A Curva ABC recebe esse nome em “razão da divisão dos dados obtidos em 

três categorias distintas, denominadas classes A B e C” (POZO, 2007, p. 93). 

De acordo com Carvalho (2007), os itens são divididos em três categorias, 

classe A, B e C, sendo a classe A de maior importância, correspondendo a 20% do 

total, já a classe B tem uma importância, correspondente a 30%, ainda em tempo a 

classe C de menor importância, corresponde a 50% do total aferido. 

Segundo Carvalho (2002), a curva ABC é muito usada para a administração 

de estoques, para a definição de políticas de vendas, para estabelecimento de 

prioridades, para a programação de produção, etc. 

 

2.7 Exemplificação e demonstração da Curva ABC. 

 
Para título de conhecimento, demonstraremos uma curva ABC e o que 

podemos tirar de informações. Para exemplificação e a título de ilustração da curva 

ABC, apresentaremos um caso simplificado, de apenas 10 itens, sendo que todos os 

valores utilizados serão fictícios e elaborados pelos autores. Esse procedimento da 

curva ABC pode ser utilizado para qualquer volume de itens e tempo. 

Na Figura 1, exibiremos a Curva ABC para vendas, classificando de acordo 

com seu lucro total e sua participação total no lucro final. 

Figura 1: Relatório para elaboração de Curva ABC 
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Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Podemos observar, na figura 1, que temos 10 produtos distintos, e que o total 

de vendas no período, foi de R$ 3.116,00. 

Observamos em que apenas nos dois primeiros produtos da lista o total de 

vendas foi de R$ 2.325,00, totalizando aproximadamente 74,61% de lucro referente 

ao perídio, sendo classificado na curva como A. 

Em três produtos da lista o total de lucro foi de R$ 589,00, totalizando 

aproximadamente 18,90% das vendas, classificado na curva como de importância B. 

Para completar, em cinco produtos da lista o total de lucro foi de R$ 202,00, 

totalizando aproximadamente 6,48% das vendas, classificado como de importância 

C. 

Desta maneira podemos observar a correlação direta do lucro total x numero 

de produtos, sendo possível notar que o item A representa 74,61% de lucro com 

apenas 20% de produtos, que o item B, representa 18,90% de lucro com 30% dos 

produtos e que o item C, representa apenas 6,48% das vendas, com a maioria dos 

produtos, totalizando os 50%. 

Com os dados ordenados, foi possível construir a curva ABC, conforme 

vemos na figura 2 a seguir, onde registramos a Porcentagem de participação versus 

a quantidade de itens. 
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Figura 2: Curva ABC

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 
 

Dessa maneira, através da curva ABC, é possível identificar e escolher a qual 

item se dará cada tipo de tratamento. Demonstramos que os itens B e C necessitam 

de um tratamento mais agudo, pois é a maioria em número de itens, porém 

representam uma pequena parcela do lucro obtido. Já os produtos de classe A, 

representam um maior percentual de lucro, em menor quantidade de itens, cabe ao 

gestor analisar esses dados e usar isso diretamente na gestão de estoque. 

 

2.8 Impacto da Curva ABC na gestão de estoque 

 
De acordo com Dias (1993), conduzir uma alise de estoque através da curva 

ABC frequentemente é um passo muito útil para melhorar a desempenho dos 

estoques, reduzindo de maneira significativa o custo operacional bem como 

reduzindo o capital investido em estoque.  
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Podemos dizer que os materiais classificados como classe A, merecem uma 

atenção administrativo de caráter especial, pois eles são os que mais trazem 

lucratividade, e devem ter políticas de controles de estoque mais qualificadas. Em 

compensação, os produtos classificados como C não justificam a cuidados muitos 

precisos, devendo receber um tratamento mais simples. Como meio termo os itens 

correspondentes à classe B, deverão passar por um controle e atenção intermediário 

entre o A e C. 

É notória a utilidade do bom emprego da ferramenta ABC a diversos tipos de 

analise, onde busca identificar para o gestor, o que é menos ou mais importante, por 

consequentemente, esta busca, estabelece que mereça mais ou menos atenção por 

parte da administração, particularmente no que diz respeito às atividades de gestão 

de estoques. (DIAS, 1993) 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Todo gestor, deve conhecer os processos empresariais, e no estoque não é 

diferente, pois o estoque é algo de grande relevância para empresa, por faz parte de 

seu ativo circulante e está diretamente ligado ao faturamento da empresa, 

Através do conhecimento dos processos de produção e venda, existe a 

possibilidade de se avaliar cada item pertencente ao seu estoque, podendo assim 

classificar cada um quanto a sua importância. Tais ações como toda e qualquer 

ação tomada pelo gestor, busca a melhoria ininterrupta, procurando sempre se 

sobressair perante seus concorrentes. 

Dessa maneira, o estudo e esclarecimento dessa técnica demonstra que a 

apreciação de estoque através da ferramenta curva ABC, auxilia os gestores nas 

tomadas de decisões e na análise concreta das condições de cada item. Com esse 

instrumento é possível visualizar com maior clareza os intervalos de produtos com 

maior grau de importância, demonstrando o tratamento adequado que cada nível 

merece. 
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 A pesquisa realizada foi de grande importância para o aprendizado e 

enriquecimento de conhecimento em relação à importância da Curva ABC e do 

controle de estoque. 
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