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1 – INTRODUÇÃO 
O presente artigo desenvolve a questão de sistema de estoques que é uma atividade que  
desenvolve a Gestão de uma entidade  desde a  Administração, situação financeira e a 
logística dos materiais e prestação de Serviço. 
O Sistema de Controle de estoque esta presente em praticamente todo o tipo de empresas, e 
ate mesmo no cotidiano das pessoas que usam estoques de vários recursos fazendo o 
desenvolvimento necessário para sua vida. 
O Controle deestoque tem como como objetivo garantir a máxima disponibilidade dos produtos, 
com o menor estoque possível.  
 Sistema de controle deestoque é administrar a produção ou compra de mercadorias demodo 
que não faltem produtos aos consumidores no momento certo ao menor capitalinvestido 
possível. 
O estoque bem controlado, pode possibilitar a empresa deadquirir vantagem competitiva 
através de diferenciais como a qualidade de seu serviço ou o 
seu preço. 
     As empresas competem, tentam melhorar a qualidade de serviços com o sistema de 
inventario de estoque, e focar redução de custos, tendo como objetivo ter diferencial 
competitivo e critérios para ganhar consumidores.  
 
2. Objetivos 
Esta pesquisa tem o intuito de explorar conceitos dos métodos de controle de material das 
empresas/industrias, quais são as formas e funções utilizadas para esse controle, qual a 
dificuldade que as entidades encontra, e o fazem para sanar essas dificuldades, no controle de 
entrada, saída e reposição do material, qual e o método eficaz para o controle, e viável para as 
entidades permanecer com estoque elevado ou baixo demais.  
Elaboraremos  exercícios de critérios UEPS, PEPS e Custo Medio, para a principal avaliação 
de estoques  e seus planejamento  necessários para  sistema de controle de estoque, entre 
esses quais são aceitos pelo fisco, qual o que agrega valor e qual desvaloriza valor das 
mercadorias produzidas.  
 
3. Planejamento das necessidades de estoque 
Os estoques são recursos que possuem valor econômicos, compreendidos como bens 
adquiridos e destinados a venda que representam investimento destinado a atividades de 
produção e servir os clientes. Mantidos para venda no cusro normal dos negócios. Em 
processo de produção para venda,ou na forma de materiais ou suprimentos a serem 
consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Para se 
formar um estoque consome capital de giro, e são sujeitosa não ter nenhum retorno do 
investimento efetuado,  e necessário níveis adequados para o equilíbrio entre o estoque e 
consumo.  
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Estoquesinclui-se  mercadorias compradas por um varejista para revenda ou terrenos e outros 
imóveis a revenda.  Os estoques também são produtos acabados e produtos em processo de 
produção pela a empresa e incluem matérias primas e materiais aguardando utilização no 
processo de produção como por exemplo; material para consumo.  Na prestração de serviço, 
os estoques devem incluir os custos do serviço, para qual a empresa não tenha reconhecido a 
receita. 
  O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformçao, bem 
conmo outros custos incorridos para trazer os estoques a sua condição e localização atuais. 
O preço de venda estimado e pelo Valor realizável Liquido, no curso normal dos negócios 
deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para 
se concretizar a venda. 
 
No passado, mesmo propiciado pela classificação ABC, o controle e a reposição do estoque 
realizavam manualmente, de uma forma precária pelas informação das fichas de controle de 
Estoquem e necessário que as organizações tenham planejamento de estoque, pois 
ela não deve ter estoque demasiado, mas também não pode perder venda, fato este que 
consequentemente faria com que a empresa pudesse perder seu cliente, mesmo com a 
incerteza da demanda. 
Muitas organizações utilizam do método de previsão de demanda 
para efetuar o seu planejamento das necessidades de seu estoque.  
É necessário que as empresas tenham uma eficiente previsão de demanda para seus 
produtos ou serviços. O desafio de prever a demanda dos clientes encontra – se na raiz 
damaioria das decisões empresariais. Isso é consideravelmente difícil porque as demandas 
porbens e serviços podem variar de maneira expressiva.  
 
Nas Industrias o Estoque é um dos ativos mais importantes do Capital Circulante e da posição 
financeira, são conhecidos como bens tangíveis ou intangíveis da empresa adquiridos ou 
produzidos com objetivo de venda ou utilização própria em su atividade que são mantidos para 
venda.  
Quando vai para processo de produção ou na forma de materiais ou suprimentos a serem 
consumidos ou transformados pela produção, podem ser fisicamente sobre a guarda da 
empres,  mas pode ocorrer que os materiais recebidos  sejam de terceiros, como por exemplo, 
consignação, beneficiamento ou armazenagem.  
 
 
3.1- Produto Acabados 
Já disponíveis para a venda feito pela própria produção da empresa, aguardando a venda. 
 
3.2-Mercadoria para Revenda  
  Esses que são adquiridos de terceriros para serem revendidos, sem a modificação da 
Empresa revendedora. A empresa compra, faz a exposição para que seu cliente visualize e 
tenha interesse em comprar.  
 
3.3- Produtos em Elaboração  
São Materiais que foram requisitos  no processo de fabricação, que sera utilizado para 
elaboração de produtos 
 
 



3.4- Materia Prima  
A Materia Prima são Materiais importantes primários de necessidade máxima para a produção 
do produto ou bem, que sera encaminhado para o processo de elaboração. 
 
3.5- Materiais Auxiliares  
Considerados como materiais de pouca importância para a produção na indústria, alocando no 
produto ou não. 
 
3.6-Perdas com Estoque 
São estoques que sofreram danificações, ou que tenham  defeitos gerando para a empresa 
perdas, não podem ser baixados da própria conta, por ser difícil identifica-lo. 
 
 
4-Controle de estoque 
 
O estoque esta envolvido e desenvolve as principais  áreas de uma empresa, administração, 
controle, contabilização e avaliação, estoque de controle físico, permanente,UEPS, PEPS E 
Custo Medio, contabilização a forma de contabilizar, a avaliação se vai ter reavaliação de 
estoque ou não. E administração, na questão de Logistica. Nas empresas industriais e um dos 
ativo mais principais no Capital circulante 
De posição financeira, estoque e o mais importante, estoque solido e padrãoe custo, custo não 
e bom para a empresa, e muito difícil ter uma noção de estoque na empresa, e um exercício de 
mentalização muito difícil, pois se errar e um estoque muito alto, vai estar pagando os 
fornecedores com tempo bem inferior para que o estoque entre em processo produtivo que 
faça a venda e consiga receber o seu capital circulante liquido que vai embora para pagar e a 
empresa fica sem recursos,  se deixar o estoque muito baixo, a empresa pode ter uma 
empresa ter uma grande venda e  de repente e a empresa não ter como cobrir a demanda, o 
estoque ideal e o mínimo necessário para atender o mercado, não tendo margem, mas tem 
que usar a percepção, estoque ideal e estar  na faixa de 30 a 40 dias dentro de uma empresa 
que transformam o produto. E muito difícil manter o estoque ideal. 
O custo de uma indústria ocila na faixa de 58%a 62% e a matéria prima básica que e usada 
para fazer o produto principal da entidade que impactua muito no capital de giro da empresa 
Os Criterios de Estoque são PEPS, UEPS E CUSTO MEDIO, o Custo Medio e o mais utilizado 
pelas empresas, o PEPS não e interessante, e UEPS a Utilização e proibido. 
O Objetivo do Metodo de Custeio nos Estoques na seleção de qual  Metodos usar  e 
determinar o custo adequado as vendas, de forma que o lucro seja incorporado e seja 
calculado.  Existe também os fatos que levam as decisões de que métodos de custeio de 
estoque, como aceitação de autoridades tributarias, a objetividade do método e a determinação 
do custo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5-Criterio para Avaliação de Estoque 
    No período de apuração de imposto, a entidade deve ter o levantamento e avaliação dos 
seus estoques, as matérias primas e os bens que estiverem no almoxarifado serão avaliados 
pelo custo de aquisição, os produtos em elaboração e acabados, serão avaliados pelo custo da 
produção. 
O Principio contábil determina que o custo de aquisição determina que se incluam no custo dos 
materiais, todos os custos decorrentes que possam deduzir os descontos e bonificação 
recebidas.  
  O Metodo de custeio escolhido afeta o total do lucro a ser informado no período contábil, 
permanecendo sem alteração de outros fatores, quanto maior o estoque final avaliado, maior o 
lucro a ser reportado, ou menor prejuízo.  
E caso o estoque final seja menor, o lucro sera menor reportado, ou maior o prejuízo. Varios 
acontecimentos podem variar o preço de aquisição dos materiais entre as compras, como por 
exemplo a inflação, o custo de transporte. 
Selecionar o método que se deve adotar para avaliar estoque e um problema para as empresa, 
os mais comuns são...  
Custo Medio, PEPS-Primeiro que entra e Primeiro que sai e UEPS, ultimo que entra e primeiro 
a sair 
     Custo médio e conhecido como a media ponderada, são aplicações dos custos médios, o 
custo médio e aceito pelo fisco e usado pelas empresas. 
 PEPS o primeiro a entrar e primeiro a sair, ocorre conforme as vendas, da-se baixa no estoque 
de toda a quantidade, referente a primeira compra de material efetuada, após efetuada essa 
venda. Esse método de custeio tem um efeito de flutuação de preços significativos, onde são 
analisado com os custos antigos. 
  UEPS o ultimo a entrar e o primeiro a sair esse metedo de custeio e usado da seguinte forma, 
as compras recentes serão as primeiras a serem vendidas ou utilizada no processo de 
fabricação, assim o custo estará nesses materiais solicitados recentemente, podendo reduzir 
lucros, podendo prejudicar as futuras operações da empresa, esse método de custeio não 
atende a necessidade da empresa por ter diversas desvantagens, como custear os materiais 
sistemática, e para as industrias que sofrem elevações de preços, esse método minimiza os 
lucros das operações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6-Inventario  
 
Os inventários e um dos mais importantes sistema de controle de estoque em constante 
movimento as operações das empresas, dos produtos adquiridos, transformados e vendidos. 
São importantes para o registro para os custos de inventario e avaliação periódica dos 
resultados das operações e a determinação financeira da empresa.  
 
O inventario e uma peça importante e fundamental, na conferencia física das existência em 
estoques para o Balanço Patrimonial e sua avaliação em moeda. 
O Inventario esta ligado diretamente ao Balanço Patrimoniale e a legislação prescreveram leis 
e normas de avaliação com quantitativo e qualitativo para que o levantamento de estoque, 
dando veracidade as informações dadas no balanço. 
Há grande utilização dos registros dos estoques, em planilhas de Microsoft Excel, também para 
verificar a coincidencia de estoque físico que se encontram no sistema de inventario. 
Normalmente a Planilha de excel e usada em Empresa de Pequeno Porte. 
 
7-Sistema de Inventario  
 
7.1-Sistema de Inventario Periodico 
Esse sistema, e especificado um intervalo de tempo para que a administração tenha uma 
posição do estoque existente, deve-se ter a determinação do periodo adequado para as 
revisões, que identificara os fatores e custos relevantes, poderá ser analizado as alternativas 
viáveis para a empresa no levantamento do conteúdo do estoque.  O sistema periódico da 
previsão de consumo do item que esta no estoque, permitindo uma tomada de decisão com 
eficiência na distribuição e facilitando a mesma. 
7.2 -Sistema de Inventario Permanente  
As empresas mantem centrado no almoxarifado, o controles e registros de seus itens, as 
quantidades existentes do período inicial, as mercadorias recebidas e as retiradas, totalizando 
o saldo por períodos controlados e dando a esse período o encerramento, esse sistema de 
controle e chamado de Inventario Permanente, que além de verificar a quantidade pode se 
verificar os custos dos itens, que são informações contabiesnencessarias para o fechamento. 
  O Registro Permanente e um importante método de controle, que permite ao departamento de 
compras a minimizar as compras desnecessárias, e o investimento no estoque fica menor e 
perdas. Esse sistema fornece dados para um melhor planejamento e programação da 
produção. Com o Sistema de Inventario permanente, os levantamentos físicos podem ser feitos 
de materiais primarios determinados anualmente, com processo de saída e entrada. 
Dando conhecimento a quantidade de mercadoria, existente no estoque mediante ao inventario 
analítico e também pela livro de inventario permanente, o livro analítico, que também envolve 
contagem, medida e peso de mercadorias, já o inventario permanente requer registro de 
informações corrente da movimentação das mercadorias. 
   O Inventario de Registros permanente tem seu livro de contas para cada tipo de mercadoria, 
o montante do inventario e registrado por meios de débitos e descrescimo por meio de créditos 
e o saldo que sera apresentado e o que há disponível. 
    Caso ocorra algum erro de contagem física e registro de inventario permanente, pode ser 
feita a verificação com a documentação comprovante, na busca desses erros ou de alguma 
alteração possível, como ate furto de materiais.  



     As empresas que usam esse método permanentedeve fazer a contagem das unidades 
existentes, ao menos uma vez ao ano, ou intervalos menores de tempo, dependendo da 
movimentação das mercadorias no estoque; 
 
 
7.3- Inventário Periodico x Inventario Permanente 
O Inventario Períodico é para que a empresa tenha conhecimento de colume do estoque, para 
informações contabies de período em período, podendo ser mensal, semestral ou anual. No 
Inventario peridodico e usado 
 O Inventario Permanente, a cada movimentação de venda efetuada na empresa, controlará 
cada item do estoque que foi negociado, permitindo que a informação seja a cada operação de 
compra e venda qual e o nível de seu estoque. Com o controle implicando o uso de fichas de 
controle de estoque que são preenchidas normalmente manualmente, ou sistema eletrônicos 
como excel, ou software específicos que cada empresa adota a forma melhor para execução 
do trabalho que permite acompanhar as elevações de cada mercadoria negociada, dando 
periodicidade as informações da empresa. 
 
 
8 – METODOLOGIA 
 
O estudo sobre os sistema de inventario de estoque, descrito acima se desenvolveu  a partir de 
uma pesquisa de conceito , qualitativa, por meio de estudos de livros e pronunciamentos 
contabies, nesse  trabalho  desenvolve  se métodos de controle de materiais dentro de uma 
empresa, adquirindo conhecimento dos fatos diários de uma organização que tem e mantem 
mercadorias no ponto correto e muitos exagerados, que não exceda o necessário e que não 
falte conforme a necessidade da demanda, qual e a forma de desenvolvimento desses 
sistemas e qual e o mais indicado para a informação contábil. Os Criterios de custeio que 
existem e quais são utilizados pelas empresas. Essa pesquisa foi elaborada pelo fato de todas 
as empresas trabalharem estoque dentro de uma fabricação, mesmo que seja o mínimo 
necessário, mas todas as empresas possuem um estoque. O Interesse em fazer esse trabalho 
com esse tema e devido a esse aspecto de importância que um estoque tem dentro de uma 
empresa, muitos investem uma grande quantia, buscando um resultado, as vezes acham que o 
tempo que vão conseguir o retorno e mínimo, mas acabam deparando com a incerteza de 
mercado. O necessário e que as empresas façam uma pesquisa de Mercado, para saber se 
comprar o material para produzirem produtos será viável, e qual e a necessidade mínima do 
estoque que devem manter, para não perderem dinheiro.  
   O Estudo e para que tenhamos conhecimento de analise de mercado e suas flutuações a 
cada produto, se as empresas estão sabendo lindar com as mutações que  as industrias 
sofrem, sempre há diminuição anualmente e acabam diminuindo a sua produção, prejudicando 
o desenvolvimento social também, como as empresas fazem com esses períodos de déficit 
com seus estoques 
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9 - RESULTADOS 
Neste item serão mostrados os resultados de uma  empresa, como é efetuada a gestão de 
estoque, no que se refere ao planejamento das necessidades de seu estoque, o controle do 
estoque e armazenamento dos seus produtos. 
Os resultados do sistema de inventario, são maximizados pela eficaz do controle de estoque, 
pode ser feita grandes economias se souberem produzir a quantidade necessária demandada 

 
 
 
9.1 – Planejamento das necessidades de Controle de Estoque 
 
As  Industrial sempre procuram a produção em grande quantidade que  se tornaram grandes 
metas de negócios, e também e uma forma de economia, menos sobras de materiais, e mao 
de obra. E muito importante o Planejamento de controle de estoque, para que a empresa não 
sofra com investimentos tao alto, e para que não falte mercadorias com a queda e aumento da 
demanda. 
Os sistemas de controle de inventario e eficiente principalmente para empresas de grande 
porte, exemplo supermercados que fazem propaganda com preços mais baixos que suas 
concorrências, esses tem uma variação maior de entrada e saída de mercadoria, os sistemas 
de inventario garantem que os consumidores tenham sempre o produto que eles querem na 
quantidade desejada e necessária, assim equilibra a meta de venda para o fabricante e a 
satisfação do cliente.  
Um inventario mal gerenciado, significa clientes insastifeitos e muito dinheiro retido e 
estocagem com vendas lentas. 
Os Sistemas de Inventarios, devem  ter habilidade para rastrear possíveis vendas, e não deixar 
o cliente sem o produto desejado. 
 
 
10-Conclusão: 
     Controlar o Estoque dentro de uma empresa que tem o fluxo grande de entrada e saída de 
materiais e difícil, se não tiverem um sistema de controle para analise financeira do estoque, 
dificilmente teram informações para serem agregadas no fim do período de apuração, as 
empresas sempre buscam um método eficaz para transmitir informações para o balanço. Mas 
há grande dificuldade, e difícil presumir quando sera a venda e qual a quantidade de demanda 
para se ter um estoque mínimo e que faça a necessidade de seus clientes. Ter um controle 
diário e necessário, para que as informações não  prejudique  a capacidade de produção e de 
qualidade de produção.  
   Os sistema de inventario periódico e permanente são métodos para que as empresas tenha 
esse controle por determinados períodos, como por exemplo o inventario periódico  a empresa 
deve controlar por períodos, podendo ser mensal, semestre ou anual, o principio e ter as 
informações necessária para o fechamento contábil.  
   O sistema de inventario permanente e interessante para aquelas empresas que querem 
informações diárias de saída de entrada de material do seu estoque, tendo um controle melhor 
a cada operação de venda, as empresas buscam melhorar os seus serviços com qualidade e 
precisão.   
   Ter um estoque parado e prejuízo para uma empresa, são investimentos que necessitam ser 
recuperados com o mínimo de tempo possível, e o sistema de controle e para que as empresas 
não tenham prejuízos maiores com  estoques grandes, pois no mercado a produção de 



produtos acabam tendo um período de baixa, e o investimento mínimo possível no estoque da 
a empresa um controle financeiro para arcar com outras despesas nesse período de baixa 
produção. 
Planejar e necessário,  
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