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Avaliar o desempenho é uma atividade permanente e fundamental não só para a gestão de 
estoque como para qualquer outra função organizacional. Mediante os resultados da avaliação, 
pode-se aferir a qualidade e efetividade na tomada de decisão, verificar o cumprimento dos 
objetivos, metas e também analisar níveis de estoques são compatíveis com as diretrizes da 
política de estoques. Para mensurar o desempenho dos estoques, existem diversas ferramentas, 
seja em função da criticidade ou de sua eficiência. O presente artigo propõe um estudo de caso 
fundamentado por meio de uma pesquisa quantitativa exploratória, resultando em um ranking de 
eficiência e criticidade da gestão de estoques em uma unidade hospitalar. A fim de atender ao 
objetivo proposto, utilizou-se a Análise envoltória de dados (DEA) como critério de eficiência e a 
curva ABC para estabelecer uma ordem de criticidade. Na modelagem DEA BCC orientado para 
output, as variáveis empregadas foram: custo unitário, quantidade comprada, tempo médio de 
estoque, declaradas como variáveis de input e a margem bruta e quantidade vendida, foram 
registradas como output. Para a curva ABC, utilizou-se a margem bruta e a quantidade vendida 
para se definir a ordem de importância. Os resultados sinalizaram identificar os produtos que 
foram mais importantes e eficientes para a empresa. Com esses resultados, os gestores podem 
desempenhar uma melhor tomada de decisão para otimizar a gestão de estoque e diminuir os 
custos operacionais.  
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Evaluation of inventory management: ABC Curve and data envelopment analysis 

 

Evaluate the performance is a permanent and fundamental activity not only for inventory 
management as for any other organizational function. Through the evaluation results, we 
can assess the quality and effectiveness in decision making, verify compliance with 
the objectives, goals and also review inventory levels are consistent with the guidelines of 
the inventory policy. To measure the performance of stocks, many tools, is due to 
the criticality or efficiency. This article proposes a case study based on an 
exploratory quantitative research, resulting in a ranking of criticality and efficiency of inventory 
management in a hospital. In order to attain the goal, we used 
the data envelopment analysis (DEA) as a criterion of efficiency and ABC curve to establish an 
order of criticality. In modeling DEA BCC output oriented, the variables used were: unit 
cost, quantity purchased, average time inventory, declared as input variables and the gross 
margin and sales volume were recorded as output. For ABC curve, we used the gross 
margin and the quantity sold to set the order of importance. The results signaled identify products 
that were more important and efficient for the company. With these results, managers 
can play better decision making to optimize inventory management and reduce operating costs.  
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