
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA
• Visualizar informações dos produtos vendidos
•  Definir o percentual de cada grupo da Curva ABC
• Visualizar gráfico referente à Curva ABC
• Imprimir e gerar arquivo *.CSV dos dados da Curva ABC

IMPORTANTE SABER!
• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações automáticas do
sistema.  Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha.

• Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo-a-Passo ou Guia de
Referência, disponíveis para aquela janela.

A Curva ABC é um método de gestão de estoque, que classifica os produtos com maior e
menor impacto nas vendas da empresa. No grupo A, são classificados os produtos que tiveram
os maiores valores totais de venda, no grupo B estão os produtos com valores totais de venda
intermediários e no grupo C, os produtos com menores valores totais de vendas. A Curva ABC
auxilia na gestão do estoque, pois permite visualizar os produtos de maior relevância ou impacto
na empresa, permitindo melhor gerenciamento do estoque.

Quadro: ENQUADRAMENTO (%)
Indica o enquadramento de cada grupo da Curva ABC, na qual o
percentual indica a parte do valor total dos produtos vendidos
que corresponde a cada grupo. Nesse exemplo, o sistema
considera que no grupo A devem ser classificados os produtos
que tiveram os maiores valores de vendas, cuja soma
corresponde a 70% do valor total de vendas no período selecionado.

Clique nas setas verdes para definir o percentual de cada grupo. Se preferir, poderá
escolher o Padrão do Sistema.

GRADE
Mostra os produtos vendidos no período selecionado, classificados conforme o quadro
ENQUADRAMENTO (%).



Coluna: Grupo
Mostra a classificação do produto, conforme o enquadramento definido da Curva ABC.

Grupo A: produtos que representam o maior valor de venda
Grupo B: produtos que representam valor de venda intermediário
Grupo C: produtos que representam o menor valor de venda

Coluna: %
Mostra qual é o percentual que o valor TOTAL EM VENDAS do produto representa em relação ao
valor total das vendas da empresa no período selecionado.

Coluna: % Acumulado
Mostra a soma dos percentuais individuais, desde a linha do primeiro produto da grade até a linha
do produto selecionado.

Botão: SALVAR EM *.CSV
Salva em formato *.CSV as informações selecionadas na grade. O arquivo
gerado pode ser aberto usando o Excel.


