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  G ESTÃO DE ESTOQUES NAS EMPRESAS 

 

Nos dias atuais, uma das áreas que mais se desenvolvem dentro das organizações 

sem dúvidas é a Gestão de Estoques, pois inferiu a ideia de que os itens em estoque 

ficam parados por períodos de tempo muito grandes e sem necessidade alguma, e 

isso, retém um alto investimento de capital da empresa. Estoque parado é dinheiro 

“morto”.  

 

 

 

Com este cenário, as empresas passaram a ter uma atenção maior em seus 

inventários, sendo assim, resguardando um tempo a mais de estudos referidos a 

este assunto.  

 

No século XIX, Vilfredo Pareto, político, sociólogo e economista italiano, em um 

estudo sobre a renda e riqueza, constatou que 20% da população concentravam a 

maior parte da riqueza, 80%. Trata-se de classificação estatística de materiais, 

baseada no princípio de Pareto, em que se considera a importância dos materiais, 

baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor.  

 



 

 

A curva ABC ou “80-20”, como também é conhecida, é concebida nas empresas com 

o intuito de separar os itens de maior e menos importância, sendo classificados em 

grupos das respectivas letras A, B e C.  

 

Conceitualmente, a Curva ABC nada mais é do que um método de orientação de 

itens de estoque de uma empresa e a classificação em grupos de itens, sob o ponto 

de vista econômico-financeiro, de acordo com suas importâncias relativas. De 

forma bem objetiva, ela permite identificar aqueles itens que justificam a atenção e 

os tratamentos adequados quanto à sua administração.  

 

Os itens da classe A são os mais importantes e devem, por isso, ser tratados com 

uma atenção especial pela administração (políticas diferenciadas para a definição 

do estoque mínimo, giro, controle etc). Os itens da classe C são menos importantes 

e assim, justificam pouca atenção por parte da administração (por exemplo, 

aquisição de lotes maiores) e, B é uma classe intermediária entre A e C. 

 

Estoques são importantes para que não ocorram interrupções ocasionais e não 

esperadas.  

 

A classificação, o conhecimento e a composição do estoque são peças-chaves no 

gerenciamento da empresa, e junto a esta magnífica ferramenta, determinar à 

lucratividade proporcionada por cada grupo.  

 

 

 

A habilidade de uma empresa na aquisição (isto é, de compra) de peças, produtos e 

gestão de estoque pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. 

 



 

 

  A IMPORTÂNCIA DA CURVA ABC 

 

A curva ABC no controle de estoques consiste da separação dos itens em três 

grupos de acordo com o valor de demanda anual, em se tratando de produtos 

acabados, ou valor de consumo anual quando se tratarem de produtos em processo 

ou matérias-primas e insumos.  

 

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.  

 

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

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

organização se deva focar.  

 

Consiste em ordenar os clientes por ordem decrescente da sua contribuição para a 

empresa, de modo a se poder segmentar por grau de dependência, de risco ou 

ainda por outro critério a definir. Além disso, as empresas, dependendo do rigor e, 

visando o melhor gerenciamento, podem estabelecer, além de A, B e C, novas 

classes como D e E. 

 

 

  

A definição das classes A, B e C obedece apenas a 

critérios de bom senso e conveniência dos controles a 

serem estabelecidos e é definida pelo gestor. 

 

 

 



 

 

 

A curva ABC é muito utilizada para a administração de estoques, mas também é 

usada para a definição de políticas de vendas, para o estabelecimento de 

prioridades, para a programação de produção, etc. Para a administração de 

estoques, por exemplo, o administrador a usa como um parâmetro que informa 

sobre a necessidade de aquisição de itens (mercadorias ou matérias-primas) 

essenciais para o controle do estoque.  

 

Os níveis dos estoques estão sujeitos a velocidade da demanda. Se a constância da 

procura sobre o material for maior que o tempo de ressuprimento, pode ocorrer a 

ruptura ou esvaziamento do estoque, com prejuízos visíveis para produção, 

manutenção e vendas. Contrapartida, se não dimensionarmos as necessidades do 

estoque, poderemos chegar ao ponto de excesso de material ou ao 

transbordamento de seus níveis em relação à demanda real, com prejuízos para 

circulação de capital. 

 

Na avaliação dos resultados da curva ABC, percebe-se o giro dos itens no estoque, o 

nível da lucratividade e o grau de representação no faturamento da organização. 

Assim sendo, como resultado de uma típica classificação ABC, surgirão grupos 

divididos em três classes, como segue: 

 

 CLASSE A: Itens que possuem alto valor de demanda ou consumo anual. 

 

 CLASSE B: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual 

intermediário. 

 

 CLASSE C: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual baixo. 

 

ABC de controle de estoque é uma maneira relativamente simples, amplamente 

utilizado para torcer para fora o custo, melhorar as margens brutas e aumentar o 

giro de estoque.  

 



 

 

  R EGRA 80-20 E O FOCO NOS RESULTADOS  

 

A curva ABC deriva tanto a sua simplicidade e eficácia da regra 80-20. Então, para 

começar a entender e aplicar a curva ABC no controle de estoques, o proprietário 

do negócio deve começar aqui: 80% das receitas da empresa provêm de 20% de 

suas ofertas.  

 

 

Todo empresário deve saber qual de seus 

produtos ou serviços produzem a parte maior 

da receita e do lucro.  

 

 

Além disso, dentro destes 20% em tese, adentra os componentes que representam 

80% do custo desses produtos de maior saída. Estas são as peças que compõem a 

maior parcela dos custos do material da empresa.  

 

Armado com esta informação básica, o proprietário do negócio pode sentar-se com 

o gerente de compras dele e começar a procurar formas de diminuir custos e 

reduzir os montantes mantidos na mão.  

 

 



 

 

 

Com base na regra 80-20 simples, cada item comprado são separados em três 

grupos: A, B e C.  

 

Itens A são aqueles relativamente poucos que representam o maior custo 

e, geralmente, o maior investimento. Como tal, estes itens devem ser 

dados uma atenção considerável da seguinte forma: 

 

 

 

 Níveis de estoque desses itens caros são minimizados para que o dinheiro 

empatado em estoque seja mantido tão baixo quanto possível e; 

 

 Faltas de estoque desses itens devem ser raras, apesar do baixo nível 

mantido na mão. Lembre-se que eles, mesmo sendo poucos, representam o 

maior custo. 

 

 

Itens B podem ser encomendados em quantidades menores do que as 

peças C, talvez mensal ou trimestral, mas com muito menos frequência do 

que o grupo "A".  

 

 

 

Os demais itens, que custam menos e são classificados como “não tão 

importantes”, são denominados itens C e podem ser comprados com 

muito menos frequência, algo de uma vez por ano.  

 

 

Fazendo isso, irá reduzir o tempo necessário para lidar com ordenação (e, assim, 

liberar tempo para se concentrar em outros itens mais rentáveis) e tornar 

consequência financeira baixa porque o montante total é insignificante, pelo 

menos comparado aos itens anteriores. 

 



 

 

TABELA - CURVA ABC: 

 

CLASSE 

% QTD. EM 
ESTOQUE 

% VALOR EM 
ESTOQUE 

(R$) 

A 20% 80% 

B 30% 15% 

C 50% 5% 

 

Definido desta maneira é fácil ver a lógica simples: 80% dos custos do negócio 

provêm de apenas 20% de seus itens comprados. Incidindo sobre este subconjunto 

irá simplificar a compra e tarefas de gerenciamento de inventário.  

 

E, focalizando os poucos que vão render os maiores resultados, os resultados 

podem ser significativos.  

 

Ela implica minimizar a contagem física destes itens, monitoração frequente dos 

níveis de estoque para cada um, e reordenação frequentes. O alto custo desses 

itens fornece o retorno sobre o tempo-extra gasto.  

 

Se pensarmos em uma loja de materiais de construção, por exemplo, pregos, 

parafusos, dentre outros itens “baratos” aos olhos do dono são importantes para o 

bom atendimento ao cliente.  

 

Não é porque o lucro é baixo que o item deve ser descartado. Muito pelo contrário: 

são os detalhes que compõe a assiduidade do cliente na empresa. Os itens da classe 

C representam aquela velha história de “ganhar pouco no muito”. 

 

Por fim, o método ABC pode reduzir drasticamente a quantidade de dinheiro 

parado em estoque, dentre vários outros benefícios já ditos anteriormente. 

  



 

 

MELHORIA DA MARGEM 

 

Além de redução de estoques e do impacto do fluxo de caixa positivo importante 

que a redução pode fornecer, a curva ABC é uma ferramenta poderosa para ajudar 

o proprietário da empresa determinar onde concentrar suas energias com sucesso: 

torcer custos e melhorar margens de lucro bruto. Com a análise simples, o número 

de itens de estoque que exigem foco de redução de custos é cortado por 80% ou 

90%. 

 

Ao saber onde concentrar pode-se ganhar um máximo retorno sobre um 

investimento de tempo e energia. O resultado pode ser a própria sobrevivência do 

negócio, ou a diferença entre “começando a fazer algum dinheiro real” e 

“realmente estar fazendo dinheiro real”. Afinal, 20% das empresas do país fazem 

80% dos lucros do mesmo. Aplique a curva ABC de controle de estoque para o seu 

negócio e você estará bem em seu caminho para os 20% melhores. 

 

Deve-se atentar à aplicação do princípio ABC sem considerar aspectos 

diferenciados inerentes aos materiais quanto à sua utilização, aplicação e 

aquisição, pois com isso, poderá trazer distorções quanto à classificação de 

importância e estratégias de utilização dos mesmos. 

   



 

 

  A PRENDENDO A CURVA ABC NA PRÁTICA 

 
Exercício 1: A empresa ADM BRASIL S/A, precisa definir critérios prioritários 

de suprimentos para itens de consumo regulares. Por decisão de seus 

administradores, passou a coletar dados para confecção de um sistema de 

classificação ABC, conforme podemos visualizar pela tabela abaixo: 

 

Pede-se para: 

a) Determinar o grupo de produto das classes A, B e C e a porcentagem que 

cada uma delas contribui para o valor total da empresa. 

 

Note que temos as informações necessárias para resolver este problema, que são: 

 Produto (ou Cód. do Produto); 

 Consumo Anual; 

 Preço Unitário;  

 Valor total (muitas vezes o valor total virá em branco). Para calculá-lo basta 

multiplicar o consumo e/ou demanda anual vezes o preço unitário. 



 

 

1° Passo: Determinar a ordem dos produtos que contribuem mais no campo de 

“VL Total” (ordem do produto com maior contribuição para o de menor 

contribuição). 

 

 

 

 

Reparem que ordenamos a tabela dos produtos com maior contribuição para o de 

menor contribuição. O produto n° 7, por exemplo, é o que mais contribui para a 

empresa. Independente da quantidade consumida, o valor total é quem ditará o 

grupo no qual cada item irá ficar inserido. 

 

Para melhor visualização e entendimento, esta é a 

ordem dos produtos que mais contribuem para a 

empresa neste exercício: 

 

 

 

 

 



 

 

2° Passo: Determinar a porcentagem relativa de cada item correspondente no 

todo. Para fazer isso, dividimos cada item do campo “VL Total” pela soma total do 

mesmo campo. 

 

 

 

Este é o resultado da porcentagem relativa de cada item correspondendo no todo. 

Para chegar nestes resultados, você deve prosseguir da seguinte maneira: 

 

192.000,00 (1° item do valor total) / 410.000,00 (soma do campo valor total) * 100. 

84.000,00 (2° item do valor total) / 410.000,00 (soma do campo valor total) * 100. 

40.000,00 (3° item do valor total) / 410.000,00 (soma do campo valor total) * 100. 

(...) Fazer o mesmo com os demais valores. 

 

Não é algo cansativo, e a curva ABC, se bem trabalhada, não necessitará de muitas 

alterações e/ou ser refeita outras vezes. As informações conquistadas com esta 

ferramenta podem levar decisões para vários meses de conquistas no mercado 

atuante.  

 

Vamos para o próximo passo: 



 

 

3° Passo: Determinar a porcentagem acumulada. Para fazer isso, copiamos o 

resultado do 1° item e os demais acumulamos. 

 

 

O resultado do 1° item é copiado conforme explícito há pouco (46,8%). Os 

próximos resultados serão o acúmulo dos itens anteriores.  Então o 2° item será a 

soma do 1° item (46,8%) + o 2° item (20,5%) = 67,3%. O 3° item será a soma do 1° 

item (46,8%) + o 2° item (20,5%) já calculadas (67,3%) + o 3° item (9,8%) = 

77.1%. E assim por diante (...) 

 

Por fim, chegaremos à mesma porcentagem final de 100% (lembrando que caso a 

soma da porcentagem relativa ou da porcentagem acumulada não for de 100% 

significa que alguma conta foi feita de modo incorreto). 

 

A porcentagem acumulada servirá como ponto de referência para a classificação 

dos grupos A, B e C, pois sabemos que: 

 

 Os itens classe A representam cerca de 80% do valor total do estoque; 

 Os itens classe B representam cerca de 15% do valor total do estoque e; 

 Os itens classe C representam cerca de 5% do valor total do estoque. 



 

 

4° Passo: Determinar a classe dos itens da tabela. 

 

 

Determinamos as classes dos itens baseando-se nas porcentagens acumuladas. 

 

Sabemos que o grupo de produtos Classe A se referem aproximadamente à 80% da 

renda. No exercício a porcentagem acumulada de 77,1% é a que chega mais 

próxima deste valor, logo os produtos que fazem parte deste acúmulo (produto 7, 

produto 8 e produto 6) são os que compõe os produtos de classe A da empresa. 

 

O grupo B é constituído pelos itens 12, 14, 4, 10 e 15 dos produtos, e eles 

contribuem com 18,5% da renda total da empresa; 

(Nota: os grupos da classe B ocupam cerca de 15% da renda total). 

 

O grupo C é constituído pelo restante, ou seja, pelos itens 2, 5, 1, 3, 9, 11 e 13 dos 

produtos, e eles contribuem o restante de nossa renda, que é o valor de 4,4%. 

(Nota: os grupos da classe C ocupam cerca de 5% da renda total). 

 

Vamos para o próximo exercício! 

  



 

 

Exercício 2: empresa ADM BRASIL S/A, precisa definir critérios prioritários de 

suprimentos para itens de consumo regulares. Por decisão de seus 

administradores, passou a coletar dados para confecção de um sistema de 

classificação ABC, conforme podemos visualizar pela tabela abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pede-se para: 

a) Determinar o grupo de produto das classes A, B e C e a porcentagem que 

cada uma delas contribui para o valor total da empresa. 

b) Faça um gráfico de colunas da curva ABC. 

 

Note que temos as informações necessárias para resolver este problema, que são: 

 

 Produto (ou Cód. do Produto); 

 Consumo Anual; 

 Preço Unitário;  

 Valor total (muitas vezes o valor total virá em branco). Para calculá-lo basta 

multiplicar o consumo e/ou demanda anual vezes o preço unitário;  

 Tipo de gráfico a ser realizado. 

  



 

 

 

1° Passo: Determinar a ordem dos produtos que contribuem mais no campo de 

“valor total” (ordem do produto com maior contribuição para o de menor 

contribuição). 

 

 

 

 

Reparem que ordenamos a tabela dos produtos com maior contribuição para o de 

menor contribuição. O produto n° 11, por exemplo, é o que mais contribui para a 

empresa. Independente da quantidade consumida, o valor total é quem ditará o 

grupo no qual cada item irá ficar inserido. 

 

Para melhor visualização e entendimento, vamos 

novamente organizar os produtos e suas respectivas 

ordens: 

 

 

 

 

  



 

 

2° Passo: Determinar a porcentagem relativa de cada item correspondente no 

todo. Para fazer isso, dividimos cada item do campo “VL Total” pela soma total do 

mesmo campo. 

 

 

 

Este é o resultado da porcentagem relativa de cada item correspondendo no todo. 

Para chegar nestes resultados, você deve prosseguir da seguinte maneira: 

 

3.000.000,00 (1° item do VL Total) / 3.633.000,00 (soma do campo Vl Total) * 100. 

500.000,00 (2° item do VL Total) / 3.633.000,00 (soma do campo VL Total) * 100. 

65.000,00 (3° item do VL Total) / 3.633.000,00 (soma do campo VL Total) * 100. 

(...) Fazer o mesmo com os demais valores. 

 

 

 

 

 

 

Vamos para o próximo passo: 



 

 

3° Passo: Determinar a porcentagem acumulada. Para fazer isso, copiamos o 

resultado do 1° item e os demais acumulamos. 

 

 

 

O resultado do 1° item é copiado conforme explícito há pouco (82,6%). Os 

próximos resultados nada mais serão do que o acúmulo dos itens anteriores. Então 

o 2° item será a soma do 1° item (82,6%) + o 2° item (13,8%) = 96,3% (vide 

arredondamento de 0,1%). O 3° item será a soma do 1° item (82,6%) + o 2° item 

(13,8%) + o 3° item (1,8%) = 98,1% (vide arredondamento de 0,1%). E assim por 

diante (...) 

 

Por fim, chegaremos à mesma porcentagem final de 100% (lembrando que caso a 

soma da porcentagem relativa ou da porcentagem acumulada não for de 100% 

significa que alguma conta foi feita de modo incorreto).  A porcentagem acumulada 

servirá como ponto para a classificação dos grupos A, B e C, pois sabemos que: 

 

 Os itens classe A representam cerca de 80% do valor total do estoque; 

 Os itens classe B representam cerca de 15% do valor total do estoque e; 

 Os itens classe C representam cerca de 5% do valor total do estoque. 

 



 

 

4° Passo: Determinar a classe dos itens da tabela. 

Determinamos as classes dos itens baseando-se nas porcentagens acumuladas.  

 

 

Entende-se neste exercício que, somente o item 11 dos produtos contribui com 

82,6% de nossa renda total. 

(Nota: os grupos da classe A ocupam cerca de 80% do valor total do estoque).  

 

O grupo B é constituído apenas pelo item 12 dos produtos, e eles contribuem com 

13,8% de nossa renda total. 

(Nota: os grupos da classe B ocupam cerca de 15% do valor total de estoque) 

 

O grupo C é constituído pelo restante, ou seja, pelos itens 5, 1, 4, 2, 3, 10, 9, 7, 6 e 8 

dos produtos, e eles contribuem o restante de nossa renda, que é o valor de 4,6%. 

(Nota: os grupos da classe C ocupam cerca de 5% do valor total de estoque). 

 

Vamos para o gráfico solicitado no exercício. 

 

 
 

  



 

 

Gráfico do Exercício 

 

 

 

O gráfico pode ser feito de forma manual ou de forma automática (geralmente são 

feitas em softwares como o Microsoft Excel). O gráfico é uma das muitas 

ferramentas administrativas que existem e que podem auxiliar na decisão do 

gestor, principalmente na área de estoques. 

 

Os gráficos são importantes para a boa visualização dos dados obtidos nas tabelas, 

sistemas, planilhas, etc. A Curva ABC, os gráficos, e tudo mais que aprendemos são 

de suma importância para a empresa, entretanto, é necessário que haja empenho, 

iniciativa e vontade por parte do profissional.  



 

 

  C ONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É importante deixar claro que o uso da Curva ABC pode acontecer sempre que o 

gestor tiver a necessidade de classificar seus produtos, objetivando facilitar seu 

processo de tomada de decisão. Assim, para a área de compras, para fornecedores, 

clientes (de distintas áreas de negócio) a Curva ABC é uma ferramenta simples de 

ser utilizada e de grande valia. 

 

O gestor de materiais e recursos patrimoniais deve conhecer os processos de 

produção e vendas, para avaliar criteriosamente cada item pertencente ao estoque, 

dando-lhes a atenção relativa à sua representatividade no investimento e 

faturamento.  

 

Com tais ações as empresas buscam a melhoria contínua e obter vantagem 

competitiva, buscando um posto cada vez mais à frente de seus concorrentes. 

  



 

 

 

 

 

PARABÉNS! 

VOCÊ CONCLUIU O CURSO DE 

CURVA ABC 

 

 

AGORA VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR  

SEU CERTIFICADO. 

 


	MELHORIA DA MARGEM

