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 Classificação ABC 

A curva ABC “permite identificar aqueles itens que justificam uma atenção e um 
tratamento mais profundo pelo gestor. Obtém-se a curva ABC por meio da ordenação 
dos itens conforme a sua importância relativa”. 
A curva ABC busca identificar quais são os itens mais relevantes do estoque, ou seja, 
aqueles que causam o maior impacto na operação da empresa. 
O método utilizado na curva ABC segue o Princípio de Pareto, o qual demonstra que, 
normalmente, 20% dos fatores geram cerca de 80% dos efeitos. Assim sendo, esses 
itens devem ser monitorados de perto para que não faltem. 
 
• Classe A 

 
Itens mais importantes. Cabe à organização dispor de mais cautela Com esses itens, já 
que afetam consideravelmente seu resultado. Geralmente estão em menor percentual, 
em torno de 20% a totalidade. 
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• Classe B 
Seguindo a lógica, essa classe possui itens de relevância média dentro da empresa. No 
entanto, não são considerados insignificantes. 
 
 
• Classe C 
Esses itens são aqueles em maior quantidade dentro do estoque da organização. 
Mesmo assim, não possuem o poder para imfluenciar, como os anteriores. Mesmo 
sendo de  baixa relevância, devem ter um controle e um acompanhamento efetivo. 
 
Para entendermos melhor, vamos a um exemplo. Suponha uma grande rede de venda 
de móveis. No seu estoque, o que terá maior relevância serão itens como sofás, por 
exemplo. Esses são os itens mais vendidos na loja. 
Esse produto, logicamente, impactará de forma mais relevante no resultado da 
organização, não é verdade? Ora, por causa da relevância, terá uma monitoração mais 
cuidadosa. 
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Seguindo o raciocínio, essa rede de lojas de móveis também possui em seu estoque 
itens como parafusos. Pessoal, tal produto não causa tanto impacto como um sofá 
dentro do estoque, concordam? Mesmo que vendam constantemente, os valores 
vendidos não somarão um montante grande. Diante disso, conclui-se que itens como 
parafusos, nesse tipo deempresa, podem ter um monitoramento por amostragem, isto 
é, não precisam ser acompanhados tão de perto. 
 
De acordo com Accioly  
 
É possível usar uma classificação ABC para realizar várias tarefas, como organizar a 
distribuição dos produtos nas prateleiras de um armazém, definir a frequência de 
contagem em um processo de inventário cíclico, ou buscar oportunidades significativas 
de redução de estoques no momento em que houver necessidade de liberação de 
recursos para o caixa da empresa. 
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• A curva ABC apresenta, conforme a maioria dos autores, a seguinte característica: 
 

 


