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RESUMO 
 
 

GESTÃO DE ESTOQUE BASEADO NA CLASSIFICAÇÃO “ABC”. Um dos fatores mais 
importantes para as Empresas atualmente é a competitividade. Ser competitivo; é 
principalmente reduzir e minimizar custos. E um dos setores da empresa onde se pode 
minimizar custo, é o estoque (estoque alto, custo elevado; estoque baixo, custo baixo). 
Portanto partindo dessa máxima, as empresas procuram métodos, e ferramentas que envolvem 
gestão e controle de estoque. Esse trabalho tem como objetivo apresentar e discutir uma das 
ferramentas da gestão de estoque que é a Classificação ABC, cuja característica está baseada 
no princípio de Pareto na proporção 80/20 (Classificação ABC). A Classificação ABC é um 
método aonde se classifica as informações obtidas junto ao controle de estoque, separando os 
itens de maior valor financeiro (custo) ou impacto de impacto na produção.(CARVALHO, 2002). 
Segundo Romeu Zarske de Mello (2008), da Revista Portuária de Economia e Negócios, a 
Classificação ABC é um instrumento simples e muito útil que exigem poucas informações como 
código do material, o preço ou custo unitário, e a demanda. A Classificação ABC é uma 
ferramenta simples que de ser utilizada e grande valia na gestão e controle de estoque 
Entretanto há empresas que trabalham com outros sistemas de controle de estoque como “ 
Supermercado; Kanban, entre outros” de acordo com seu perfil de produção. Conforme Ching 
(2001), as diversas técnicas de controle de estoques existentes podem ser aplicadas a 
qualquer item do estoque e cada item será controlado como base na mesma disponibilidade 
desejada e será acompanhado constante ou periodicamente. O método utilizado neste trabalho 
foi a pesquisa exploratória, por meio um estudo de caso em uma Empresa Aromática. A idéia 
foi observar e descrever por meio da implementação do Pilar da Qualidade, a importância da 
prática da integração entre departamentos a fim de alcançar níveis elevados de 
competitividade, visando à redução de custos, utilizando-se de ferramentas de gestão de 
práticas de solução de problemas e melhoria continua. Na pesquisa realizada observou-se que 
a Empresa do estudo utiliza o método da Classificação ABC porém ela usa padrões em 9 
grupos de avaliação AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C onde o item AAA ocorre em função 
ao alto número de itens de uma mesma categoria (Aproximadamente 1.500 itens), AA em 
função ao número médio de itens de uma mesma categoria e A número menores de itens da 
mesma categoria, abaixo de 50. A partir dessa classificação, se priorizou aquele de maior 
importância econômica, que consequentemente têm uma maior atenção e análise em termos 
de giro de estoque e de melhor momento para aquisição de compra. Portanto pode-se observar 
que a empresa que tenha vários itens em seu estoque, tanto de matéria prima como de produto 
acabado, é interessante sim, fazer a Classificação ABC objetivando um controle de estoque 
eficiente e eficaz, para melhor controle de reposição e para manter o valor de inventário de 
estoque baixo. Mas também é necessária uma análise constante dos materiais por meio de 
uma parametrização constantes dos dados dos materiais existente. Quanto mais informações 
apuradas no sistema utilizado pela empresa, melhor será o planejamento e a reposição dos 
itens. Os testes realizados na Empresa do estudo de caso, indicaram que consegui-se reduzir 
os números de ordem de compras assim como a redução de itens estocados, o que levou a 
uma redução dos custo de armazenagem, favorecendo dessa forma a empresa se tornar cada 
vez mais competitiva no mercado tão concorrido. 


