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Introdução: A Curva ABC é fundamentada na gestão de materiais, trata a classificação
estatística de materiais e considera a importância dos mesmos. Utiliza-se para a
classificação de clientes com a quantidade de produtos comprados ou na lucratividade
e pelos lucros na classificação dos produtos. Os itens classificados como A que são os
mais significativos, representam de 20% a 80% dependendo de sua quantidade e os
termos de valor. Os itens B correspondem 30% da quantidade e 15 % do valor e os
itens C representam 50% da quantidade e 5% do valor. Objetivo: O objetivo do
trabalho foi implantar a Curva ABC na empresa Iturri Coimpar Indústria e Comércio
de EPI Ltda. Metodologia: A pesquisa classifica-se como exploratória, do tipo estudo
de caso com abordagem quantitativa. A empresa que participou da pesquisa é a Iturri
Coimpar Indústria e Comércio de EPI Ltda., que trabalha com equipamentos de
segurança e proteção de pessoas, processos, produtos e ambiente, proporcionando-lhes
soluções personalizadas, inovadoras e sustentáveis. Utilizou instrumentos de pesquisa
bem como a observação, que possibilita uma análise descritiva de determinado objeto
de estudo; entrevista livre feita com os funcionários da área de estoque da empresa
pesquisada que possibilitou uma visão subjetiva, sem questões pré-definidas. Os
relatórios disponibilizados, onde contém o controle de estoque atual da empresa.
Resultados: Na empresa o Sistema ABC foi instalado para que pudesse auxiliar na
diferenciação dos materiais que ali encontram estocados em seu almoxarifado, gerando
sua classificação, fundamentada em valores e utilização.  Sendo assim os
colaboradores responsáveis pelo planejamento e controle de estoque poderão conter-se
o fluxo de material, o giro de estoque, o que entra e saí e adquirir, comprar ou
transferir de outra unidade apenas o necessário para uso ou mesmo em cima de um
ponto de pedido, conforme a utilização de maior saída do produto de fábrica.  A
classificação do ano de 2014demonstra que o primeiro item corresponde mais que a
metade do valor total do custo, com isso quase 16% dos 19 itens na tabela preenche a
classe A e 57,9% dos itens corresponde a classe C e o restante dos itens corresponde a
classe B. Houve uma variação para o de 2015,a classificação do ano de 2015
demonstrando que o primeiro item corresponde mais que a metade do valor total do
custo, com isso um pouco mais de 10% dos 19 itens na tabela preenche a classe A e
68,4% dos itens corresponde a classe C e o restante dos itens corresponde a classe B.
Conclusão: Recomenda-se manter um alto índice de rotatividade, pois admite maior
capital de giro. Para a Classe B, mesmo com importância relativa no investimento,
recomenda-se ter um estoque baixo e maior constância de pedidos. Nos itens
classificados como C, deve reduzir a frequência de compra, para manter níveis maiores
de estoques.
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