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Resumo:
Os brasileiros vem optando pelo consumo de alimentos fora de suas residências, proporcionando
o crescimento do setor gastronômico. Apoiado nesse contexto, a pesquisa apresenta a seguinte
problemática: Como o emprego da ferramenta curva ABC pode cooperar com o gerenciamento
de estoques de uma empresa do setor gastronômico? Para a obtenção do objetivo geral, foi
imprescindível a boa execução dos seguintes objetivos específicos: analisar os itens e níveis de
estoque de uma empresa gastronômica, considerar os principais itens pertencentes ao seu
gerenciamento de estoques, classificar os itens de maior importância do estoque através da curva
ABC, identificar a imobilização de capital em estoques de maior e menor importância através das
técnicas da curva ABC. A metodologia utilizada foi de caráter exploratório-descritivo, com
abordagem quantitativa, o levantamento dos dados utilizou o método de pesquisa documental. A
pesquisa foi realizada no restaurante Ponto Certo, localizado em Caicó/RN. A análise dos
resultados permitiu identificar quais os itens de maior importância dentro da demanda do
restaurante, bem como suas variações dentro do cardápio.
Palavras chave: Gestão de estoques, Ferramenta Just in Time, Curva ABC.

Understanding the products with greater turnover in a
microenterprise of the gastronomic sector through the curve
ABC: Case study in the restaurant Ponto Certo in the
municipality of Caicó/RN

Abstract
Brazilians have opted for food consumption outside their homes, providing the growth of the
gastronomic sector. Based on this context, the research presents the following problems: How can

the use of the ABC curve tool cooperate with the inventory management of a gastronomic
company? In order to achieve the general objective, it was essential to perform the following
specific objectives. Analyze the inventory items and levels of a gastronomic company, consider
the main items pertaining to its inventory management, and classify the most important inventory
items through Curve ABC, to identify the capital immobilization in stocks of major and minor
importance through the ABC curve techniques. The methodology used was exploratorydescriptive, with a quantitative approach; the data collection used the documentary research
method. The research conducted at the restaurant Ponto Certo, located in Caicó/RN. The analysis
of the results allowed identifying which of the items of greater importance within the demand of
the restaurant, as well as its variations within the menu.
Key-words: Inventory management, Just in Time method, ABC curve

1 Introdução
A competitividade nas empresas vem crescendo a cada dia, com isso o Brasil aparece em
terceiro lugar como o país mais empreendedor do planeta (SEBRAE, 2011). Uma
pesquisa do Sebrae (2011), aponta que 60% das empresas fecham suas portas em
aproximadamente dois anos de existência, contudo outra pesquisa indica que a quantidade
de micro e pequenas empresas (MPE’s) cresceram a uma taxa de 26% ao ano (SEBRAE,
2014).
A população brasileira vem optando pelo consumo de alimentos fora de suas residências,
conforme dados do SEBRAE (2012), mais de R$ 116,5 bilhões de reais vêm sendo gastos
com alimentos em bares, restaurantes, pizzarias, padarias, ambulantes, dentre outros. Por
causa da diversidade e competição do setor gastronômico no Brasil, as organizações estão
buscando novas ferramentas para poder obter o seu diferencial competitivo. Estas buscam
reduzir custos, minimizando seus estoques, sempre procurando modelos de gestão
inovadores que possam proporcionar um aumento na lucratividade, reduzindo suas
despesas.
Embasado nessa temática, a pesquisa responderá a problemática: Como o emprego da
ferramenta Curva ABC pode cooperar com o gerenciamento de estoques de uma empresa
do setor gastronômico? A questão partiu da suposição de que os gestores de segmentos
gastronômicos precisam distinguir detalhadamente cada item que compõe os seus
estoques, o capital imobilizado no seu armazenamento, bem como suas demandas.
Para a resolução do problema de pesquisa tem-se como objetivo geral: Compreender
como a aplicação da ferramenta Curva ABC pode colaborar com a gestão de almoxarifado
de uma empresa do setor gastronômico. Para o alcance do objetivo geral, é necessário a
boa execução dos seguintes objetivos específicos: Analisar os itens e níveis de estoque de
uma empresa gastronômica; Considerar os principais itens pertencentes ao seu
gerenciamento de estoques; Classificar os itens de maior importância do estoque através
da Curva ABC; Identificar a imobilização de capital em estoques de maior e menor
importância através das técnicas da Curva ABC.
Segundo Gomes (2004) o turismo da cidade de Caicó é um dos atrativos mais culturais
da região do Seridó e sua culinária é muito peculiar, onde ao longo do tempo vem se
destacando por seus diferenciais gastronômicos. Tem sua origem na culinária indígena,
africana e portuguesa.
Toda a pesquisa foi realizada no restaurante Ponto Certo situado no município de
Caicó/RN, maior município da região do Seridó, onde o mesmo disponibilizou sua base

de dados para coleta e realização dos cálculos necessários, bem como esteve disponível
para explanar e definir mudanças conforme a proposta da pesquisa.
2 Gestão de estoques
As empresas estão adotando cada vez mais a redução dos custos da cadeia de suprimentos,
visto que as parcerias estão sendo cada vez mais adotadas pelas empresas como forma de
compartilhamento de compras, diminuindo as despesas em relação à estocagem de
produtos (BOWERSOX, 2001).
A sazonalidade é um dos períodos em que a empresa mais fatura entre épocas específicas
do ano e ela apresenta dois fatores que visualizam estes eventos, tais como a média
vendida de produtos de anos anteriores e por base das transformações do mercado
vendedor, onde ele passa entre os primeiros meses como vendedores, comprando todo o
estoque, ressuprindo sua empresa para que possa mudar sua postura para o comprador,
onde ele começa a escoar suas mercadorias decorrentes da sua média de vendas, atrelando
com o marketing, utilizando promoções para ter um maior giro de mercadorias de sua
organização (BOWERSOX, 2001).
2.1 Ferramenta Just in Time (JIT)
Corrêa e Gianesi (1993) dizem que o JIT é muito mais do que uma técnica da
administração da produção, sendo considerado como uma completa “filosofia”, a qual
inclui os aspectos de administração de materiais, gestão da qualidade, arranjo físico,
projeto de produto, organização de trabalho e gestão de recursos humanos. A técnica
administrativa é um conjunto de práticas de organização de estoque, aumentando o
desempenho e o melhoramento contínuo.
A mão de obra humana é algo indispensável dentro da filosofia JIT, pois ela proporciona
para o funcionário a autonomia de usar os recursos na fabricação ou manipulação de
matéria e equipamentos de acordo com o pedido de demanda feito pelos clientes, sem
gerar desperdícios de maquinários, materiais, tempo, sujeira no local de trabalho e na
quantidade certa para cada processo. A utilização do layout em forma de U faz com que
se tenha mais eficácia no espaço usado para o maquinário de acordo com o necessário
(CORRÊA; GIANESI; 1993).
As atividades logísticas dentro de armazéns e estoque estão se tornando cada vez mais
importantes dentro das organizações, e muitos precisam trazer ferramentas adequadas
para poderem ser gerenciadas e controladas. Dentro das armazenagens, controle de
estoque, manuseio de mercadorias, fluxo e espaço físico são componentes essenciais do
conjunto de atividades da logística, que por sua vez seus custos podem absorver dentro
de 10% a 40% das despesas logísticas (POZO, 2016).
2.2 Curva ABC
A curva ABC surgiu no ano de 1897 por Vilfredo Pareto. A mesma originou-se de um
estudo por uma comparação de 20 para 80, que por sua vez 20% da população obtinham
80% das riquezas produzidas pelo país e 80% da população com 20% das riquezas. Esse
conhecimento foi passado como uma ferramenta que começou a se difundir em atividades
da administração, com isso obtendo controle e reduzindo o déficit de problemas
ocasionados por excesso de produtos estocados, reduzindo a lucratividade da produção
(POZO, 2016).
Os custos unitários geram conjunto de produtos diferenciados, onde itens de Classe A
são os que apresentam pouco volume de itens estocados e com valor maior acima de 50%.
A classe B: é representado por itens de maior quantidade estocados com valor de capital

intermediário, sendo o oposto da classe A, apresentado pela curva entre 20 a 30% do
capital investido na organização. A classe C: são produtos que possuem maiores
quantidades estocadas com menor porcentagem de capital arrecadado da organização,
com 20% dos itens apresentados, por serem os que menos geram rentabilidade para a
organização, não é preciso uma atenção especial em relação aos demais, já que seu
faturamento é relativamente pequeno (POZO, 2016).
A montagem da Curva é composta por quatro passos fundamentais para a sua construção,
da seguinte forma: (POZO, 2016):
Levantamento de problemas a serem resolvidos, como a quantidade, preço
unitário e preço final;
Fazer o levantamento de todos os itens e agrupá-los em ordem crescente de preço
total e sua somatória;
Dividir cada valor de cada linha pela coluna, obtendo a porcentagem de cada item
e seu acumulado, (Menor / Maior) x 100;
O último é a divisão e classificação dos itens por A, B e C, possibilitando melhores
tomadas de decisões.
Para Ballou (2006), a curva ABC é particularmente útil para o planejamento da
distribuição quanto aos produtos agrupados ou classificados conforme seu nível de
vendas. O conceito da curva é decorrente de sua classificação de produtos da logística em
administração de matérias baseadas em determinados itens que geram maiores fluxos em
rotatividades de mercadorias vendidas.
3 Metodologia
O estudo foi de caráter exploratório-descritivo por apresentar como determinadas
informações se distribuem dentro do universo amostral. A abordagem do estudo é
quantitativa por se tratar de um estudo estatístico com o intuito de analisar um fenômeno
particular ao universo pesquisado. O levantamento utilizou o método de pesquisa
documental, devido ao fato da natureza das fontes apoiar-se de materiais que não
auferiram até o momento um tratamento analítico, podendo estes ainda serem
reelaborados conforme as necessidades do estudo. O estudo analisou relatórios de
“primeira mão” oriundos de arquivos digitais pertencentes ao banco de dados da empresa
em estudo (HAIR JR. et al, 2005).
O local do estudo foi o restaurante Ponto Certo, localizado na Avenida Seridó, 729. O
Ponto Certo é um estabelecimento do setor gastronômico que atende a população
seridoense no estado do Rio Grande Do Norte. Para acolher a estas propostas, o
restaurante Ponto Certo presta serviços aos clientes em geral, bem como à população do
município de Caicó/RN, onde este abrange uma área geográfica correspondente a
aproximadamente 67.747 habitantes, segundo levantamentos do IBGE (2016).
A fonte de dados deste estudo é composta por 215 tipos de produtos que são servidos e
estão disponíveis no cardápio da empresa Ponto Certo, e foram coletadas informações
referentes às vendas destes itens no período de 01 de maio de 2016 até 31 de outubro de
2016. Não foram inseridos neste universo os produtos de vendas disponibilizados como
“compra eventual”, pela ocorrência dos mesmos não apresentarem previsões mensais de
vendas e não constarem no cardápio, dificultando assim sua identificação.
A digitação, tabulação e elaboração da curva ABC utilizou o aplicativo Microsoft Excel
2010, onde a tabela era composta por 6 colunas, identificadas como: Itens que vão do Nº
1 ao 215, Descrição do Produto, Quantidade Vendida, Média Consumo Mensal,
Acumulado em Porcentagem e Classificação a qual pertencem os materiais.

4 Pesquisa e resultados
Esta pesquisa teve como levantamento o estudo de caráter exploratório-descritivo com
análise de dados fornecidos pelo restaurante Ponto Certo, e coletados e identificados, que
por sua vez foi alcançado 215 itens classificados e ordenados pela ferramenta Curva ABC.

Dados Coletados entre 01/05/16 e 31/10/2016
I

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QNT

M

A%

CL

1

FILÉ PAMERGIANA

1.103

183,83

11,49%

A

2

FILÉ PAMERGIANA M

1.137

189,50

19,38%

A

3

PIZZA DE FRANGO COM CATUP. GG

819,5

136,58

26,78%

A

4

PIZZA DE CARNE DE SOL GG

509,5

84,92

31,50%

A

5

PIZZA BRASILEIRA GG

365,5

60,92

35,22%

A

6

PIZZA FRANGO COM CATUP. G

465,5

77,58

38,67%

A

7

PIZZA FRANGO COM CATUP. M

575

95,83

42,00%

A

8

PIZZA PORTUQUESA GG

332,5

55,42

44,66%

A

9

PIZZA CARNE DE SOL G

291

48,50

46,81%

A

10 PIZZA CARNE DE SOL M

320

53,33

48,89%

A

11 PIZZA CALABRESA GG

261

43,50

50,95%

A

12 PIZZA FRANGO CATUP. P

413,5

68,92

52,87%

A

13 PIZZA BRASILEIRA G

213,5

35,58

54,55%

A

14 PIZZA CATUPERU GG

174,5

29,08

56,13%

A

338

56,33

57,69%

A

16 PIZZA BRASILEIRA M

179,5

29,92

58,94%

A

17 PIZZA CARNE DE SOL P

214,5

35,75

60,03%

A

18 PIZZA FRANGO GG

137

22,83

61,11%

A

19 PIZZA PORTUQUESA G

159

26,50

62,18%

A

20 PIZZA PONTO CERTO GG

99,5

16,58

63,19%

A

21 PIZZA CAIPIRA GG

95,5

15,92

64,12%

A

15 FILÉ EXECUTIVO

22 PIZZA CARNE DE SOL CATUP. GG

89

14,83

65,04%

A

171,5

28,58

65,96%

A

24 PIZZA CALABRESA G

132

22,00

66,84%

A

25 PIZZA CALABRESA M

153,5

25,58

67,70%

A

26 PIZZA BRASILEIRA P

141

23,50

68,48%

A

27 PIZZA PORTUQUESA ESP. GG

90,5

15,08

69,26%

A

28 PIZZA CATUPERU M

131,5

21,92

70,02%

A

29 PIZZA CATUPERU G

91

15,17

70,69%

A

23 PIZZA PORTUQUESA M

30 PIZZA DE CARNE DE SOL COM CATUP. G

77,5

12,92

71,34%

A

31 PIZZA PONTO CERTO G

72

12,00

71,97%

A

32 PIZZA PONTO CERTO M

90,5

15,08

72,60%

A

33 PIZZA PORTUQUESA P

146

24,33

73,21%

A

34 PIZZA DE FRANGO G

89,5

14,92

73,81%

A

35 PICANHA NA CHAPA

57

9,50

74,40%

A

36 CAMARÃO A GREGA

53

8,83

74,99%

A

37 PIZZA A MODA DA CASA GG

66

11,00

75,55%

A

38 CAMARÃO AGREGA M

69

11,50

76,11%

A

39 PIZZA FRANGO M

98,5

16,42

76,66%

A

40 ISCA DE FRANGO

118

19,67

77,15%

A

117,5

19,58

77,64%

A

70

11,67

78,13%

A

43 PIZZA PORTUQUESA ESP. G

69,5

11,58

78,61%

A

44 PIZZA CAIPIRA G

5,9

0,98

79,09%

A

45 PIZZA CARNE DE SOL CATUP. M

60

10,00

79,54%

A

41 PIZZA CALABRESA P
42 PICANHA NA CHAPA M

46 PIZZA PRESUNTO GG
60,5
10,08
79,97%
A
I - Itens; QNT - Quantidade Vendida de Cada Item; M – Média de Consumo de Itens
Mensal; A% - Acumulado dos Itens em Porcentagem; CL – Classificação ABC dos Itens
Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 1- Classificação ABC - Itens da Classe A

De acordo com a tabela acima foi percebido que 46 itens dentre os 215 do total, ou seja,
21% da variedade de itens, foram classificados como os que mais tiveram saídas, sendo
estes classificados como itens A. Esse ainda representam quase 80% do faturamento total
da empresa. Segundo Pozo (2016) são os itens mais importantes, pois integram as
primeiras tomadas de decisões da empresa, os dados apresentados representam uma
importância monetária, onde concentram aproximadamente 20% do volume de itens e
aproximadamente 80% do faturamento total da empresa.
Já os itens da classe B tem grande importância, juntamente aos itens de classe A, onde
estes são identificados no cardápio da empresa como: Filé A La Carte, Frango, Peixe
Camarão, Petiscos e Pizzas, dentre outros. Estes representam 65 produtos detectados na
curva ABC, correspondendo a aproximadamente 25% dos produtos comercializados pela
empresa. Segundo Pozo (2016) são os itens intermediários que deverão ser tratados logo
após a medida tomada sobre os itens de classe A, onde são considerados de segunda
importância, pois correspondem entre 15% e 30% do capital imobilizado em estoques.
Em relação a sua importância, estes podem ser adquiridos em um prazo um pouco maior
aos itens da classe A, porém não devem ser esquecidos.
Para os itens classificados como classe C, foram detectados seis tipos de produtos como
Filé A La Carte, Frango, Peixe Camarão, Petiscos e Pizzas. Estes apresentam 104
produtos, ou seja, mais de 48% dos itens da pesquisa. Com relação ao faturamento estes
representam menos de 5%, sendo considerados itens de menor importância dentro da
pesquisa. O proprietário deve prestar atenção a estes itens, pois um alto investimento nos
itens desta classe, pode imobilizar o capital da empresa, dificultando posteriormente a
aquisição de itens de classes A e B.
Segundo Pozo (2016) São os itens de menor importância, embora volumosos em sua
quantidade, estes apresentam um valor monetário reduzido de faturamento. Estes
representam somente 5% em média do valor monetário, apresentando aproximadamente
50% da variedade de itens, estes devem ter uma importância reduzida devido sua baixa
agregação de valor.

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 1 - Gráfico da Curva ABC do Restaurante Ponto Certo

O gráfico acima representa os níveis em comparação dos dados utilizados e coletados
diante do fornecimento da empresa restaurante Ponto Certo. A análise dos dados teve o
intuito de levantar itens para o diagnóstico dos níveis de estoques em vendas apresentadas
pela organização, onde obteve o seu comparativo. Segundo Ballou (2006), estes
apresentam-se de 80 por 20, onde 80 significa a porcentagem do seu faturamento total e
20 a porcentagem de itens apresentados. O restaurante Ponto Certo com a participação de
46 itens na classe A, apontou 21,39% dos itens nesta classe, um pouco superior ao
recomendado pelo autor, já para o faturamento total essa classe apresenta 79,97%, que
representam adequadamente os 80% do faturamento total sugerido pelo autor.
Com relação a classe B, Pozo (2016) recorda que esses itens devem apresentar um
faturamento na casa dos 15% e uma variedade de itens de aproximadamente 30%. O
restaurante Ponto Certo apresentou 14,52% do faturamento total, apresentando resultados
muito próximos aos propostos pelo autor, com relação a variedade de produtos, esta classe
foi representada por 65 itens que retratam 30,23% da variedade total de itens pesquisados.
Comparando essa variedade a proposta do autor, pode-se aferir que a mesma permanece
dentro dos padrões sugeridos pelo autor, guardadas as devidas proporções.
Conforme Pozo (2016) os itens de classe C são representados por aproximadamente 50%
da variedade de itens existentes, tendo estes uma participação mínima no faturamento
total, apenas 5%. A pesquisa apresentou que os itens de classe C correspondem a 4,98%
de todo o faturamento do restaurante Ponto Certo, esses valores aproximam-se dos 5%
sugeridos pelo autor, a classe C ainda apresentou 104 variações de itens que compõem
48,37% do total de itens da pesquisa, esse valor também aproxima-se dos 50% sugeridos
pelo autor.
5 Considerações finais
Com base na pesquisa realizada, pôde-se apresentar a aplicabilidade da ferramenta Curva
ABC na gestão de estoques do almoxarifado do restaurante Ponto Certo, situado no
município de Caicó/RN. Neste foram identificados os itens que atendem ao público em
geral com maior demanda e giro de produtos em seu cardápio, como também conferiu-se
os itens de baixa demanda.
A pesquisa procurou responder a problemática: Como o emprego da ferramenta Curva
ABC pode cooperar com o gerenciamento de estoques de uma empresa do setor
gastronômico? Essa questão partiu da hipótese de que os gestores de segmentos
gastronômicos necessitavam distinguir os diversos itens existentes na sua cartela de

produtos, observando o capital imobilizado no seu armazenamento, compreendendo suas
demandas.
Para isso a pesquisa apresentou como solução do problema o objetivo geral que é o de
compreender como a aplicação da ferramenta Curva ABC pode colaborar com a gestão
de almoxarifado de uma empresa do setor gastronômico. Para obtenção do alcance desse
objetivo, a pesquisa apresentou os seguintes resultados.
No primeiro objetivo específico que tratava de analisar os itens e níveis de estoque de
uma empresa gastronômica, verificou-se que por meio da pesquisa com os dados
coletados, foram diagnosticados 215 itens, onde estes apresentam um consumo médio
mensal variando bastante entre as classes A, B e C. Os itens da classe A apresentam um
consumo superior aos das outras classes. Como exemplo pode-se observar o item file
parmegiana que apresenta um consumo médio mensal de 183 unidades/mês, bem
diferente do item pizza lombinho M que apresenta um consumo médio mensal de 0,08
unidades/mês.
O segundo objetivo tratou de considerar os principais itens pertencentes ao seu
gerenciamento de estoques, que por sua vez o filé parmegiana está no topo dos produtos
mais rentáveis, que são classificados como itens da classe A, os demais 45 itens
pertencentes a esta classe, correspondem aqueles de maior rentabilidade, sendo
responsáveis por 79,97% do faturamento da organização. Os 46 itens pertencentes a esta
classe apresentam uma participação de 21,39% do total de itens, sendo estes os
motivadores da maior movimentação do restaurante Ponto Certo.
O terceiro objetivo trata a questão de classificar os itens de maior importância dentro da
Curva ABC. Para isso foi necessário coletar, identificar e classificar cada item, analisando
em vista das classes A, B e C. Os itens das classes B e C possuem uma maior variedade,
correspondendo a 167 produtos distintos, porém com participação apenas de 20,03% do
faturamento total. Ambas as classes somadas não atingem as proporção da classe A
supracitada. Estes porém tornam-se importantes quando trata-se de competitividade entre
organizações, pois uma maior variedade de itens no cardápio, pode proporcionar uma
maior vantagem competitiva para o restaurante.
O quarto e último objetivo específico foi o de identificar a imobilização de capital em
estoques de maior e menor importância através das técnicas da curva ABC, com base
nesta pesquisa que tratou das demandas de consumo dos produtos do restaurante,
concluiu-se que os 46 itens da classe A representam uma imobilização de 79,20% do
capital investido. Já para os 65 itens da classe B, a empresa deverá investir somente
14,52% do seu capital. Por último, para os itens de classe C que totalizam uma variação
de 104 itens, o restaurante deverá imobilizar apenas 4,98% do seu capital. Com base nos
resultados apresentados a organização poderá tomar melhores decisões com relação a
aquisição de insumos.
A pesquisa em questão mostrou que a gestão e gerenciamento de estoques pode ser uma
ferramenta imprescindível para o desenvolvimento de uma organização. Aumentando sua
eficiência na gestão administrativa, proporcionando um melhor fluxo e controle de sua
gestão. A finalidade da gestão de estoques é colocar em prática todo o conhecimento
como foi abordado e posto em pauta na proposta da ferramenta curva ABC.
Com base em pesquisas bibliográficas, foi percebido que a administração na gestão de
estoques é um processo em gerenciamento de riscos e incertezas, e que o mercado está
sempre em mudanças, e a cada dia surgem novas necessidades para que hajam processos

mais rápidos, com menos custos e despesas, com mínimo de esforço e mais eficiência em
cada gerenciamento de fluxo de manuseio e tomadas de decisões.
Diante da realidade com relação a competição entre as MPE’s, muitas dessas
organizações não possuem um sistema de gestão de estoques. Neste sentido, esta pesquisa
contribuiu com uma demonstração de uma gestão de estoques em uma MPE, utilizando a
ferramenta curva ABC. O estudo mostra que com uma boa compreensão dos itens de seus
estoques, as empresas podem se organizar, ou até mesmo competir de forma salutar em
um mercado tão competitivo como é o do setor gastronômico, por exemplo.
As empresas podem reduzir desperdícios e controlar melhor os custos com aquisições de
produtos que tenham uma menor rotatividade, focando nos itens que proporcionam maior
giro de vendas, reduzindo seus estoque, adquirindo apenas nas quantidades certas e no
momento certo. Tal aplicação pode colaborar para que a empresa tenha uma maior
qualidade na prestação de seus serviços, proporcionando uma maior satisfação aos seus
clientes e colaboradores.
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