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Introdução: Diante de um cenário tão competitivo entre as empresas, com um ambiente
cada vez mais dinâmico, para manterem-se fortes e sólidas as empresas necessitam
utilizar ferramentas e técnicas que proporcionem melhores condições de gerir seus
recursos e assim obter melhores resultados. Neste contexto, a gestão de estoque é uma
ferramenta que auxilia no gerenciamento de recursos de uma empresa. Objetivo:
Devido à importância da gestão de estoque, este trabalho tem como pergunta
problema: Como avaliar a eficiência da gestão de estoque de uma empresa do setor
alimentício? O objetivo geral desta pesquisa é fazer uma análise da gestão de estoque
na empresa Tutta Salgados Gourmet, utilizando a ferramenta curva ABC.
Metodologia: A abordagem desta pesquisa é qualitativa. Quanto a sua finalidade é uma
pesquisa exploratória e quanto aos meios classifica-se como estudo de caso. Para
realizar o estudo de caso, identificou-se a demanda de produtos da empresa.
Posteriormente realizou-se a coleta de dados sobre o estoque da empresa, através de
documental da empresa e entrevista com gestores. Por fim foi elaborada a curva ABC
de estoque para análise do processo de controle de estoque da empresa Tutta Salgados
Gourmet, a fim de obter resultados necessários para a resposta do problema. 
Resultados: Os resultados obtidos pela pesquisa apontam que os produtos do grupo A
são os produtos de maior importância para a empresa. Esses produtos correspondem a
17% dos itens de estoque e representam cerca de 78,97% do valor monetário do
estoque. Já o grupo B, está representado por 32% dos itens evidencia 16,70% do
estoque atual em termos monetários. Já o grupo C representa o valor de 51% dos itens
e cerca de 4,33% do valor do estoque. O grupo A necessita de atenção devida por parte
dos gestores, pois é um grupo que representa aproximadamente 80% do valor
monetário do estoque, ou seja 80% de capital investido, o que reduz o custo de
oportunidade da empresa. Os produtos do grupo C apesar de possuírem uma valor
monetário inferior aos demais grupos, também de uma gestão controlada, pois ocupam
mais de 50% do volume de estoque, o que pode ocasionar um custo de manutenção
alto para a empresa. Conclusão: Conclui-se que a Curva ABC em é uma ferramenta
que auxilia na avaliação da gestão de estoque, pois possibilita ao gestor de uma
organização visualizar, de forma mais clara, o volume de seu estoque e quantidade de
capital investido. Possibilitando a tomada de decisões sobre a gestão de estoque.
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