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AVALIAÇÃO DE ESTOQUES
A avaliação de estoque deverá ser realizada em termos de preço, de forma a proporcionar
informações financeiras atualizadas. A avaliação dos estoques inclui o valor das mercadorias e
dos produtos em fabricação ou produtos acabados. Para se fazer uma avaliação desse material,
tomamos por base o preço de custo ou de mercado, preferindo-se o menor entre os dois. O
preço de mercado é aquele pelo qual a matéria-prima é comprada e consta da nota fiscal do
fornecedor. No caso de materiais de fabricação da própria empresa, o preço de custo será
aquele da fabricação do produto.
É possível se realizar uma avaliação dos estoques através dos seguintes métodos:

FIFO ou PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair)
Este método é baseado na cronologia das entradas e saídas. O procedimento de baixa dos
itens de estoque é feito pela ordem de entrada do material na empresa: dá-se primeiro
saída nas mercadorias mais antigas (primeiras que entraram), ficando nos estoques as mais
recentes. O primeiro que entrou será o primeiro que sairá e, assim, utilizaremos seus valores na
contabilização do estoque.

LIFO ou UEPS (último a entrar, primeiro a sair)
Este método também é baseado na cronologia das entradas e saídas, mas, ao contrário do
anterior, dá-se primeiro saída nas mercadorias mais recentes (última a entrar), ficando
nos estoques as mais antigas. Em um regime inflacionário, o Lucro pelo método UEPS é o
menor possível, fazendo com que o Imposto de Renda sobre o lucro também o seja. Daí, o
Regulamento do Imposto de Renda não permite que as empresas no Brasil que estejam
obrigadas a declararem tal imposto com base no lucro fiscal utilizem o método UEPS.
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Custo Médio
Tem por metodologia a fixação de preço médio dos produtos em estoque. É baseado na
cronologia das entradas e saídas. O procedimento de baixa dos itens de estoque é feito
normalmente pela quantidade da própria ordem de fabricação e os valores finais de saldo são
dados pelo preço médio dos produtos. Cada saída de produto é feita pelo valor de custo médio
dos produtos em estoque.

a) Custo Médio Ponderado Móvel: há uma fusão das quantidades, ou seja, as mercadorias
estocadas serão sempre valoradas pela média dos custos de aquisição, sendo estes
atualizados a cada compra efetuada. O novo custo unitário é obtido pela divisão desse
valor global pelo total de unidades existentes.
b) Custo Médio Ponderado Fixo: é apurado uma só vez, e no final do Exercício, após a última
compra efetuada. Deve-se dividir o custo total das mercadorias disponíveis para venda pela
quantidade total dessas mesmas mercadorias. O critério do Custo Médio Ponderado Fixo
somente pode ser adotado por empresas que utilizam o Sistema de Inventário Periódico,
pois só é possível a sua apuração no final do exercício.

Outros
•• Preço Específico: corresponde a atribuir para cada unidade do estoque o preço que foi
efetivamente pago por ela. Somente utilizado para produtos de fácil identificação física,
como por exemplo: máquinas de grande porte e automóveis.
•• Custo de reposição: os valores são atualizados em razão dos preços de mercado.
•• FEFO (First-Expire, First-Out / ou Primeiro que Vence é o Primeiro que Sai) serve para
gerenciar o arranjo e expedição de mercadorias de um estoque, levando em consideração
o seu prazo de validade. Este conceito, por sua natureza, é muito utilizado nas operações
das indústrias alimentícias, de bebidas, químicas, farmacêuticas, além de redes de varejo
(como supermercados), servindo de base para promoções, com o propósito de manter
atualizados os estoques de acordo com os prazos de validade.

4

www.acasadoconcurseiro.com.br

Administração – Avaliação de Estoque – Prof. Rafael Ravazolo

Slides – Avaliação de Estoque

Avaliação de Estoques
• Avaliação do estoque em termos de $$$$
‒FIFO ou PEPS
‒LIFO ou UEPS
‒Custo Médio

§ Ponderado Móvel
§ Ponderado Fixo

‒Preço Específico
‒Custo de Reposição
‒FEFO

1

PEPS

2

www.acasadoconcurseiro.com.br

5

UEPS

3

Custo Médio

4

6

www.acasadoconcurseiro.com.br

