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VANTAGENS E LIMITAÇÕES DO MÉTODO PEPS NA AVALIAÇÃO DE 

ESTOQUE 

 

1. RESUMO 

Os métodos de avaliação de estoque são procedimentos necessários para ao registro 

e controle de movimentação dos estoques, tendo por objetivo a separação do custo 

dos materiais, mercadorias e produtos entre o que foi consumido ou vendido e os itens 

que permaneceram no estoque. O PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai), 

também conhecido como FIFO (First in, first out) é um dos métodos aceitos pelo fisco 

em termos tributários. O objetivo deste artigo é detalhar como é aplicado o sistema 

FIFO numa empresa, assim como mostrar suas limitações em relação a outros 

métodos de avaliação, como: UEPS (Último que entra, primeiro que sai) e custo médio 

ponderado. Sem, no entanto, adentrarmos no âmbito da contabilidade, nos limitando 

à aplicação do método através da pesquisa exploratória, levantamento bibliográfico e 

exemplos de aplicações práticas. Espera-se que, através da leitura deste artigo o leitor 

amplie seu conhecimento em relação ao tema abordado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Existem diversos métodos de avaliação de estoque, estes métodos são, na verdade, 

alguns procedimentos necessários para o registro e controle de movimentação dos 

estoques, separando o custo dos materiais, das mercadorias e dos produtos entre o 

que foi consumido ou vendido e os itens que permanecem no estoque (SCHIER, 

2012). 

Detalharemos o método conhecido como PEPS que, em inglês, é conhecido como 

FIFO, como utilizá-lo e quais são suas vantagens e desvantagens em relação aos 

outros métodos existentes, sem adentrarmos no âmbito contábil. 

Todos os métodos existentes para avaliação de estoques têm suas vantagens e 

desvantagens e é muito importante que, no momento de tomada de decisões, estes 

pontos sejam bem conhecidos a fim de evitar possíveis prejuízos devido à análise 

incorreta de dados (SCHIER, 2012). 



O PEPS baseia-se no pressuposto de que os primeiros bens vendidos foram os 

primeiros bens que uma empresa comprou ou criou para revenda. Como o custo de 

produzir bens por vezes se eleva ao longo do tempo as empresas avaliadas de acordo 

com este método tendem a ser mais rentáveis, pelo menos no papel, porque o preço 

de venda das mercadorias pode ser significativamente superior ao seu valor de 

inventário, porém, nem sempre isso acontece. A matéria-prima pode ser comprada a 

um custo menor do que o custo de estoque, causando assim, se mal gerenciado, 

prejuízos na venda do produto final já que ele está sendo manufaturado com itens do 

estoque (com maior custo) e o preço do produto está sendo calculado utilizando o 

custo médio (com uma mistura de materiais em estoque e novos materiais, comprados 

a um custo menor, levando o custo médio para baixo) 

(http://universidadeestoque.com.br) 

Espera-se que, através da leitura deste artigo, o leitor amplie seu conhecimento em 

relação aos métodos de avaliação de estoque, especialmente, do tipo PEPS. Tendo 

ao final, a visão das vantagens e limitações deste método se comparado com os 

outros praticados. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste artigo é detalhar como é aplicado o método PEPS numa empresa, 

assim como mostrar suas limitações em relação a outros métodos de avaliação, como: 

UEPS e custo médio ponderado. Sem, no entanto, adentrarmos no âmbito da 

contabilidade, nos limitando à aplicação do método através da pesquisa exploratória, 

levantamento bibliográfico e exemplo de aplicações práticas. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a formalização deste artigo foi realizada uma pesquisa exploratória, através de 

levantamentos bibliográficos e exemplos de aplicações práticas, com o intuito de 

solucionar algum problema ou resolver necessidades concretas. 

Para Yin (2001), o estudo de caso é um método que consiste, geralmente, em uma 

forma de aprofundar uma unidade individual. Ele é um estudo empírico que busca 



determinar ou testar uma teoria, e tem como uma das fontes de informações mais 

importantes. 

O presente estudo destaca o método PEPS utilizado pela empresa X, em conjunto 

com o método custo médio ponderado móvel, onde será feita uma coleta de dados 

através de um levantamento da situação atual da empresa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

No Brasil, a legislação do Imposto de Renda tem permitido apenas a utilização do 

método do preço específico do custo médio ponderado móvel ou a dos bens 

adquiridos mais recentemente (FIFO ou PEPS), não permitindo o uso, para fins fiscais, 

dos métodos LIFO (Last in, first out) ou UEPS (Último que entra, primeiro que sai), 

motivo pelo qual a maioria das empresas, no Brasil, utiliza principalmente o custo 

médio ponderado móvel (IUDÍCIBUS, 1998). 

Quando usamos o PEPS estaremos dando baixa pelo custo da primeira unidade em 

estoque. Neste caso o valor de estoque será sempre avaliado pelas últimas compras 

e, portanto, mais próximo de seu valor real. No caso de um aumento geral de preços, 

o custo das mercadorias vendidas será feito pelos preços mais antigos, menores. 

Logo, o Resultado será maior do que o atual. No caso de deflação, serão maiores e o 

resultado apurado contabilmente será menor do que o real (IUDÍCIBUS, 1998). 

Segundo Schier (2012), os métodos mais comuns utilizados no Brasil são: o custo 

médio ponderado (móvel e fixo), PEPS, UEPS, custo específico e método de varejo. 

Neste artigo detalharemos apenas os quatro métodos mais utilizados: 

a) Custo médio ponderado móvel: cada entrada por custo diferente do custo 

médio anterior altera o custo médio, e cada saída altera o fator de ponderação. 

A baixa é feita a cada venda ou comunicação de consumo. É um dos métodos 

aceitos pela legislação brasileira para fins de recolhimento de impostos 

(SCHIER, 2012). 

b) Custo médio ponderado fixo: neste método os materiais são baixados pelo 

custo médio do final do mês, independentemente de terem sido consumidos 

em vários dias, ou seja, a baixa do estoque é efetuada somente uma vez no 

final do mês (SCHIER, 2012). 



c) PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) ou FIFO (first in, first out): as baixas 

do estoque são efetuadas pelo custo mais antigo, assim o estoque é baixado à 

medida que ocorrem as vendas pelo custo que foi efetuado primeiro, este 

método também é aceito pelo fisco (SCHIER, 2012). 

d) UEPS (último que entra, primeiro que sai) ou LIFO (last in, first out): neste 

método o último valor de aquisição de estoque é o primeiro a sair quando dada 

a baixa do material. Em virtude de um maior valor de avaliação das baixas, este 

método não é aceito pelo fisco (SCHIER, 2012). 

Os métodos não aceitos pelo fisco podem ser utilizados pelas empresas na 

contabilidade gerencial. 

Segundo Pozo (2007), o método PEPS, é um método pelo qual o controle é realizado 

por cronologia, na existência de venda de mercadoria, produto ou serviço, onde será 

verificado levando em consideração o custo respeitando a ordem das primeiras até as 

últimas compras realizadas. 

O método PEPS é muito eficaz e no gerenciamento de estoque, pois, funciona como 

uma fila simples, feita de maneira sistemática, contínua e ordenada, onde é calculado 

a partir dos primeiros itens estocados. Sendo assim, garante que o estoque esteja 

sempre organizado e que cada operação realizada tenha custo e lucro real. 

Este método de armazenagem é bastante utilizado por empresas que trabalham com 

produtos perecíveis e empresas que trabalham com itens que podem ficar fora de 

moda. 

 

6. RESULTADOS 

Utilizaremos o estudo de caso da empresa X, que utiliza o método PEPS em conjunto 

com o método Custo médio ponderado móvel, demonstraremos as vantagens e 

limitações deste sistema através deste exemplo. 

Esta é uma empresa que atua no ramo da tecnologia e seus produtos têm um ciclo de 

vida médio em torno de dezoito meses. O principal problema que levou esta empresa 

a procurar uma mudança no método que ela utilizava foi à dificuldade de estabelecer 

o custo de venda dos seus produtos, custo este que é estabelecido levando-se em 



conta alguns parâmetros como: custo do estoque, margem esperada do produto, 

demanda e estratégia de vendas. 

O primeiro passo foi o levantamento da situação atual e a identificação dos motivos 

pelos quais o setor de vendas errava a provisão do lucro da empresa. 

Através deste levantamento, chegou-se à conclusão de que era necessária a melhoria 

na rastreabilidade dos lotes dos materiais em estoque, já que nem todos os materiais 

necessários contavam com este controle. 

Esta empresa encontrou alguns problemas para que o método PEPS funcionasse 

efetivamente, como: identificar e implantar o controle de lote para insumos produtivos, 

como insumo produtivo, foram definidos todos os materiais que constam nas Listas 

técnicas dos materiais produtivos (BOM - Bill of material), implantar o controle de lote 

para materiais produtivos auxiliares (materiais que não constam nas listagens 

técnicas, mas que são extremamente importantes para que o produto seja 

confeccionado), a empresa já utilizava o sistema ERP, SAP, o que facilitou a execução 

do PEPS. 

Quando o planejador da produção abre a ordem de produção o sistema traz a listagem 

do material, o lote e a quantidade a ser utilizada, seguindo as regras do PEPS. Ou 

seja, quando o colaborador do almoxarifado for separar o material a ser utilizado, ele 

sabe exatamente qual lote utilizar. 

O principal problema da não execução do método PEPS nesta empresa é que o 

gerente de vendas precisava projetar a margem do material, estabelecido em 20%, 

ou seja, o gerente calculava o custo do produto (baseando-se no custo médio 

ponderado móvel) e adicionava 25% do valor (deixando uma margem de erro de 5%), 

porém, como o colaborador não tinha informação de qual lote utilizar, às vezes, para 

montagem do produto, ele utilizava um lote adquirido com um custo mais alto, 

diminuindo assim a margem de lucro daquele lote. Sendo assim, o gerente de vendas 

errava a projeção de lucro passada para a corporação. Alternando em vendas que 

geravam algumas vezes lucros e, outras vezes, prejuízos para a empresa. Causando 

assim, um problema com o fluxo de caixa da empresa. 

Com a implantação do controle de lotes, a partir do mês de agosto/16, a empresa 

passou por uma fase de adaptação onde os colaboradores foram treinados na 



utilização do sistema e os gerentes passaram a ter visão do custo do seu produto, 

tornando, assim, a previsão de lucro e ou prejuízo, mais precisa como podemos ver 

no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1: Gráfico de margem do material 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a implantação de um sistema de controle de lotes e treinamento dos 

colaboradores, a empresa passou a ter visão do custo do seu produto passando, 

assim, ao melhor gerenciamento dos resultados financeiros da empresa. 
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