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RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de analisar o tratamento contábil dado aos estoques pela
empresa Grendene S∕A, sob a ótica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC,
utilizando como base o CPC nº 16. Para tanto, aborda a identificação dos métodos de
atribuição de valor, analisa como é determinado o valor de custo dos estoques e define os
métodos e critérios de custeio, bem como o subsequente reconhecimento como despesa no
resultado do exercício, incluindo as possíveis reduções ao valor realizável líquido. O estudo
faz considerações sobre a convergência das normas nacionais de contabilidade aos padrões
internacionais. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e classifica-se como estudo de
caso e explicativa. Os dados foram obtidos de relatórios publicados pela Comissão de Valores
Mobiliários – CVM no período de 2006 a 2012. Os resultados obtidos, trazem uma análise do
tratamento contábil utilizado na empresa Grendene, para evidenciar seus estoques.

Palavras Chave: CPC. Estoques. Empresa Calçadista.

1 INTRODUÇÃO
Com as mudanças ocorridas no âmbito das legislações contábeis internacionais, foram
promulgadas no Brasil leis essenciais que normatizam os procedimentos contábeis que devem
ser adotados no reconhecimento, avaliação e mensuração de itens componentes do ativo e do
passivo das empresas. Todas as particularidades dessas leis são regulamentadas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
As Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo International Accounting
Standards Board - IASB estão sendo adequadas no Brasil por meio dos CPC´s. A grande
mudança que ocorreu para esta convergência foi à promulgação da Lei 11.638/07, alterando a
Lei 6.404/76. Porém, devido à demora em sua aprovação, fez-se necessário o surgimento da
Medida Provisória n° 449/08, posteriormente convertida na Lei 11.949/09.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 16 estabelece o tratamento contábil para
os estoques, a determinação do valor de custo desse ativo, define métodos e critérios de
custeio, bem como o subsequente reconhecimento como despesa no resultado do exercício,
incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido.
A partir do contexto apresentado, surge o principal objetivo que motiva a realização
dessa pesquisa que consiste em analisar o tratamento contábil dado aos estoques pela empresa
Grendene S∕A, sob a ótica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, utilizando como base o
CPC nº 16. Para tanto o estudo aborda uma série de considerações sobre a convergência das
normas nacionais de contabilidade aos padrões internacionais, e apresenta ainda a definição e
os critérios de atribuição de valor aos estoques.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nessa seção será feita uma breve consideração sobre da convergência das normas
nacionais de contabilidade aos padrões internacionais, também serão abordados assuntos
referentes à definição, critério de atribuição de valores; mensuração e evidenciação dos
estoques, bem como as formas de reconhecimento no resultado do exercício tendo como base
o CPC 16.
Nesse contexto apresenta-se inicialmente nos parágrafos subsequentes os conceitos que
fundamentam o custo de aquisição, custo de transformação e o método de avaliação dos
estoques.

O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de
transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos
acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes
devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados
com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como é o caso da mão-de-obra
direta. Também incluem a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e
variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Os
custos indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes
independentemente do volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de
edifícios e instalações fabris, máquinas e equipamentos e os custos de administração da
fábrica. Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente, ou
quase diretamente, com o volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de
mão-de-obra.
Os custos dos estoques devem ter como base o critério Primeiro a Entrar, Primeiro a
Sair (PEPS) ou o critério do custo médio ponderado. A entidade deve usar o mesmo critério
de custeio para todos os estoques que tenham natureza e uso semelhantes para a entidade.
Para os estoques que tenham outra natureza ou uso, podem ser utilizados diferentes critérios
de atribuição de valor.

2.1 Considerações da Convergência das Normas Nacionais aos Padrões Internacionais
Em 1976, foi promulgada a Lei 6.404, na qual constava que os estoques deveriam ser
avaliados pelo valor de mercado quando esses fossem destinados a venda. Baseada na
legislação americana, a lei 6.404 tinha como objeto inicial regulamentar às Sociedades
Anônimas Brasileiras.
A Lei 11.638 foi sancionada em 28 de dezembro de 2007, e neste sentido Braga e
Almeida (2008), explicam que a partir de então os padrões de contabilidade foram
modificados e que os objetivos dessa nova legislação é normatizar a convergência dos
padrões nacionais de contabilidade aos pronunciamentos internacionais de Contabilidade, ou
seja, é um subsídio para adotar as International Financial Reporting Standards - IFRS,

rompendo as barreiras que impediam o Brasil de inserir-se no mercado econômico mundial e
separar a escrituração fiscal da contábil.
No Brasil, as convergências das Normas Internacionais de Contabilidade estão sendo
regulamentadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com base nas
International Accounting Standards (IAS) e nas IFRS emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).
O International Accounting Standards Board (IASB) é uma entidade independente
que define critérios e padrões universais a serem aplicados em todos os países e representam
um conjunto de normas de elevada qualidade para a elaboração de demonstrações financeiras
nos mercados de capitais globais. As IFRS estão sendo aprimoradas cada vez mais, para
alinhar-se com a realidade empresarial e possibilitar que as organizações possam reduzir os
custos operacionais e financeiros para melhorar a qualidade de informações das
demonstrações financeiras.
O CPC 16 foi publicado no dia 05 de junho de 2009, através da deliberação nº 575,
deliberada pela presidente Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana. Este
pronunciamento aplica-se aos estoques, com exceção dos seguintes:


produção em andamento proveniente de contratos de construção, incluindo contratos

de serviços diretamente relacionados
 ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto agrícola no ponto da
colheita.
 produtores de produtos agrícolas e florestais após o ponto da colheita, de minerais e
produtos minerais, na medida em que eles sejam mensurados pelo valor realizável líquido
de acordo com as práticas já bem estabelecidas nesses setores, pois quando tais estoques
são mensurados pelo valor realizável líquido, as alterações nesse valor são reconhecidas
nos resultados do período em que se tenha verificado a alteração.
 comerciantes de commodities que mensurem seus estoques pelo valor justo deduzido dos
custos de venda, já que nesse caso, as alterações desse valor são reconhecidas no resultado
do período em que se tenha verificado a alteração.

2.2 Definição de Estoque

Os estoques, de acordo com Iudícibus et al. (2010), podem ser bens tangíveis ou
intangíveis, obtidos e/ou produzidos pela entidade com o objetivo de venda ou utilização
própria. Eles estão representados por: mercadorias para revenda, produtos acabados, produtos

em elaboração, matérias-primas, almoxarifado, importações em andamento e adiantamentos a
fornecedores, entre outros. Os estoques se constituem num ativo relevante para as empresas
industriais e comerciais. Desta importância, decorre a necessidade do adequado controle,
mensuração e posterior evidenciação nas demonstrações contábeis publicadas.
Leone e Leone (2010) descrevem o estoque como um elemento que constitui um dos
mais significativos ativos e congrega vários tipos, entre eles, o estoque de produtos acabados
e estoques de mercadorias ligados diretamente à linha de produção. Conforme os autores, os
estoques estão intimamente ligados à contabilidade de custos.
O CPC nº 16 especifica que os estoques são ativos mantidos para a venda no curso
normal do negócio ou materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no
processo de produção ou na prestação de serviços.
Os materiais não podem ficar parados, manter um estoque sem uso representa um
custo desnecessário. Os materiais seguem uma cadeia que vai desde o recebimento do
fornecedor, passando pelas diversas etapas do processo produtivo até chegar ao depósito de
produto acabado

FIGURA 1: FLUXO DE MATERIAIS
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Ao longo do processo produtivo (Figura 1) os materiais recebem acréscimos,
transformações, adaptações, reduções, entre outros que vão mudando progressivamente suas
características. Podendo assumir no fluxo o papel de materiais em processamento, semiacabados, materiais acabados ou componentes, para então se completarem como produto
acabado (PA) conforme Figura 2.

FIGURA 2: CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
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A seguir são apresentados os esclarecimentos sobre a classificação dos materiais que
estão evidenciados na figura 2:
 as matérias-primas (MP) são insumos utilizados na produção, como nenhuma
empresa tem condições de produzir todos os materiais de que necessita, ela passa a
depender de fornecedor.
 os materiais em processamento são materiais que vão sendo processados ao longo
das diversas seções que compõem o processo produtivo da empresa.
 os materiais semi-acabados são materiais parcialmente acabados cujo processo estão
em estágio intermediários de acabamento, faltam apenas algumas etapas do processo
produtivo para se transformarem em materiais ou produto acabados.
 os materiais acabados ou componentes são peças isoladas ou componentes já
acabados e prontos para serem utilizados nos produtos prontos.
 os produtos acabados são os produtos que já passaram por todo o processo produtivo,
ele terá uma certa quantia de cada um dos processos de produção.

2.3 Critério de Atribuição de Valor aos Estoques

Os valores a serem atribuídos aos estoques compreendem o valor realizável líquido e o
valor justo, ambos consistem em:
 valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios,
deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários
para concretizar a venda.
 valor justo é aquele pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre
partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência
de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma
transação compulsória.
2.4 Mensuração dos Estoques

O tratamento contábil dos estoques vem sofrendo alterações significativas em função
da convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões de contabilidade internacional.
Ao considerar às necessidades das organizações de mensurar e avaliar seus custos, o estudo
busca contribuir para a visualização das mudanças nos procedimentos da apuração dos custos
em convergência com a legislação contábil brasileira.
Os estoques, objeto do CPC 16, devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo
valor realizável líquido, dos dois o menor. Os valores de custo dos estoques devem incluir
todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para
trazer os estoques à sua condição e localização atuais.

2.5 Formas e Metodologia da Mensuração dos Estoques

Nas divulgações, devem ser apresentadas nas notas explicativas as políticas que a
entidade utilizou para atingir o valor dos estoques. O Balanço Patrimonial deve apresentar às
contas detalhadas: matérias-primas, produtos em processos, produtos acabados, produtos para
revenda, adiantamento de fornecedores entre outras. Caso utilize o critério de "valor justo",
deve-se apresentar a diferença entre o valor original e o atual, menos os custos de venda. Na
Demonstração de Resultado do Exercício deve ser evidenciado o valor de despesa que
incorreu no período, como CMV (Custo da Mercadoria Vendida).

3 METODOLOGIA

Esta seção tem por objetivo apresentar a metodologia da pesquisa aplicada neste
estudo, evidenciando o objetivo geral, os objetivos específicos, a formulação do problema, a
tipologia que norteou a pesquisa, bem como o tratamento aplicado a coleta e interpretação dos
dados, contemplando-se a estratégia utilizada.
3.1 Caracterização da Pesquisa
O presente estudo é uma pesquisa de campo do tipo exploratória com abordagem
qualitativa que foi iniciada por uma revisão bibliográfica com o intuito de identificar outras
contribuições existentes a respeito do assunto. Nesse sentindo, Gil (2002, p 44) comenta que:

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase

todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.

A pesquisa de campo foi realizada no âmbito da empresa Grendene S/A no sentido de
fazer uma abordagem das políticas contábeis adotadas pela empresa na mensuração e
evidenciação dos estoques no sentido de verificar se a empresa está procedendo de acordo
com as mudanças das normatizações contábeis pertinentes ao tema em estudo.

3.2 Objetivos da Pesquisa
O principal objetivo da pesquisa consiste em analisar o tratamento contábil dado aos
estoques, pela empresa Grendene S∕A, sob a ótica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
utilizando como base o CPC nº 16.

3.3 Definição da Indústria, Objeto do Estudo de Caso
De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados – ABICALÇADOS
(2006), a produção brasileira de calçados, apesar da forte concentração de empresas, de
grande porte no Rio Grande do Sul, vem gradativamente sendo distribuída em outros pólos,
localizados nas regiões Sudeste e Nordeste do País, com destaque para o interior de São Paulo
(Birigui, Franca e Jaú) e estados emergentes, como Ceará e Bahia.
O setor calçadista vem crescendo, principalmente no segmento de calçados de
borracha ou plástico que são os produtos mais presentes nas coleções de primavera-verão. O
Ceará está entre os principais exportadores de calçados. Os cearenses exportaram 21,7
milhões de pares pelos quais receberam US$ 121,85 milhões. Segundo Abdala Jamil Abdala,
diretor da Associação Brasileira de Calçados: “o Nordeste é onde se concentra a maior parte
da produção nacional, pois lá estão concentrados os fabricantes de sandálias e chinelos, que
estão entre os produtos mais vendidos”. A empresa Grendene S.A possui fábricas nas cidades
de Sobral, Fortaleza, Crato e na Bahia.
Na cidade de Sobral a empresa esta instalada há 20 anos onde tem ocasionado
mudanças importantes na cidade e na vida de seus habitantes. A arrecadação de ICMS em
Sobral, em 1995, aumentou em 223,2% após a instalação da empresa. Em 2002, a Grendene
atingiu a impressionante marca de 10 mil funcionários, injetando receita na base da pirâmide

social. Em continuidade ao desenvolvimento da cadeia produtiva dos calçados, instalou-se em
Sobral a indústria de embalagens Embacel, gerando mais de 200 empregos.
A empresa passou a exigir, para ingresso na empresa, o ensino fundamental completo.
Esta ação influenciou a busca por educação de jovens e adultos além de ajudar a promover
uma cultura educacional na cidade. Em 2009 a empresa superou a marca histórica de 150
milhões de pares produzidos inteiramente no Brasil e atingiu o maior número de
colaboradores de sua história em Sobral, no total de 23.218 pessoas.
O desenvolvimento da cidade de Sobral vem contando com a forte contribuição da
Grendene S/A, por meio da massa salarial injetada na base da pirâmide social, além do
aumento da arrecadação nas três esferas governamentais. No âmbito municipal, desde que a
Grendene inaugurou suas instalações Sobral, a receita pública teve um incremento de 883%,
já descontada a inflação. No âmbito estadual, a arrecadação estadual do ICMS em Sobral teve
aumento real de 814% desde 1993.

3.4 Breve Histórico da Indústria Calçadista

Por meio da pesquisa de campo e das informações presentes no site da empresa,
apresenta-se um breve histórico da Empresa Grendene S/A que teve início em 1971, onde os
irmãos Pedro e Alexandre Grendene constituíram a Plásticos Grendene Ltda, na cidade de
Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Naquela época, as atividades da pequena indústria
estavam direcionadas para a fabricação de embalagens plásticas para garrafões de vinho, uma
inovação introduzida num mercado que até então só produzia tais embalagens em vime. Era o
princípio da utilização do plástico. Ainda em 1975, a empresa ampliou seu leque de atividades
fabricando peças em plástico para máquinas e implementos agrícolas, tornando-se, a seguir,
fornecedora de componentes para calçados como saltos, solas e cepas de nylon.
Contemplando o plástico mais uma vez, a Grendene lançou em 1978 a primeira sandália
plástica, chamada Nuar.
Em 1979, observando as sandálias de tiras dos pescadores da Riviera Francesa, Pedro
Grendene Bartelle teve a idéia que revolucionou a empresa e a moda: nascia a Melissa
Aranha. A partir desse momento, a Melissa passou a ser conceito de produto de moda, sendo
a primeira marca a fazer merchandising na televisão brasileira na novela “Dancing Days”. A
empresa ganhou os pés das meninas quando foi lançada a Melissinha, sempre acompanhada
de algum brinde. Desde então, a linha Kids da empresa não parou mais de crescer, apostando
em licenciamentos, como Barbie, Disney, Hot Wheels e Moranguinho.

A estratégia de crescimento e evolução em tecnologia levou à diversificação de
produtos até chegar em 1986, com o lançamento das sandálias Rider. Em 1990, a Grendene
instalou em Fortaleza a sua primeira unidade fabril no estado do Ceará, com capacidade anual
de produção de 5 milhões de pares. Três anos depois, em 1993, inaugurou uma unidade no
município de Sobral que passou a se denominar Grendene Sobral S/A. Em 29 de outubro de
2012, a Grendene abriu seu capital com registro no Novo Mercado da Bolsa de Valores de
São Paulo (BOVESPA)
A unidade de Sobral é composta por seis fábricas de calçados e uma de PVC;
Fortaleza (1990) com duas fábricas de calçados e componentes de PVC; Crato (1997), uma
fábrica de calçados e de componentes em EVA; no Rio Grande do Sul, nas cidades de
Farroupilha (1971), duas fábricas de calçados e sede administrativa; e Carlos Barbosa (1980),
matrizaria e na Bahia, em Teixeira de Freitas (2007).
3.5 Obtenção e Análise dos Dados

Os dados coletados foram extraídos de relatórios publicados pela Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, no período de 2006 a 2012. Após a coleta de dados procede-se a análise
no sentido de evidenciar se a empresa atende ao CPC nº 16. Para tanto foram considerados 3
(três) critérios, para esta verificação:
1) valoração: as empresas devem atribuir o custo ao estoques pelo critério Primeiro a
Entrar, Primeiro a Sair (PEPS) ou pelo critério do custo médio ponderado.
2) mensuração: as organizações podem utilizar os valores de custos ou o valor realizável
líquido.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise dos resultados apresenta os procedimentos de atribuição de valor, mensuração
e divulgação dos estoques que são adotados pela empresa.
4.1 Valoração
A empresa avalia seus estoques pelo método de Preço Médio Ponderado Móvel, com
controle constante dos seus estoques e por isso atualiza seu preço médio ao final de cada mês.
Ela mantém um sistema de custos integrado e coordenado com o restante da escrituração
contábil. A base da integração é o controle permanente de estoques, que normalmente é

informatizado e permite o acompanhamento diário dos estoques (saldo inicial, compras,
saídas e saldo final), tanto físico quanto financeiro.
A Grendene possui estoques de itens fabricados (componentes e produto pronto) e
comprados (matéria-prima, inflamáveis, almoxarifado com itens de expediente, limpeza,
manutenção). O preço médio é composto pelos valores materiais e Gastos Gerais de
Fabricação – GGF para os produtos fabricados (Quadro1). Os itens comprados (papel,
detergente, grampeador etc) possuem apenas custo materiais conforme a entrada das notas
fiscais.

QUADRO 1: MOVIMENTO DE ESTOQUE ITEM COMPRADO
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Fonte: Autoria Própria (2013)
Para os produtos que são fabricados, o processo de formação de preço tem início com
os programas de produção. Os programas estão subdivididos em documentos e ordens de
produção, estes estão relacionadas às quantidades de insumos necessários para a produção de
cada produto ou componente e com o setor que irá realizar a etapa produtiva.

Em cada processo é realizado a leitura das horas utilizada no processo produtivo (Figura
3), essa leitura é de suma importância para a contabilidade, pois através das horas é realizado
o cálculo para distribuição dos custos por meio do custeio por absorção conforme os
elementos: Mão de obra direta - MOD; Mão de obra indireta - MOI; Mão de obra apoioMOA; Energia Elétrica- EL; Outros Gastos de Fabricação - OGF; Gastos Gerais de ApoioGGA; Gastos Gerais de Fabricação - GGF.
FIGURA 3 – FLUXO DE ABSORÇÃO DO CUSTO INTEGRADO
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Fonte: Grendene - Base do Custo Integrado (2011).
Para a produção de um produto como a sandália Margarida que possui vendas no
decorrer de todo ano, são realizados gastos com o material dos itens fabricados (sola e
forquilha) e com itens comprados (materiais de embalagens – fita plástica, caixa, etiquetas),
além desses gastos essenciais serão contabilizados também gastos com pessoas (MOD, MOI e
MOA) e energia elétrica (Quadro 2).

QUADRO 2 - COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO ITEM FABRICADO

(*) 0,00167

Fonte: Autoria Própria (2013)

4.2 Mensuração

Analisando os relatórios de administração financeira foi possível constatar que os
estoques de matérias-primas, materiais de embalagem, mercadorias para revenda e demais
estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, não excedendo o seu
valor realizável líquido. O valor realizável líquido é apurado pela diferença entre o preço de
venda da Grendene, reduzido dos custos incorridos para realizar a venda. As provisões para
estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas levando-se em consideração o
histórico de revendas destes estoques, na qual a companhia recupera parte deste custo,
resultando num percentual médio de não recuperação que se aplica ao saldo dos estoques
classificados como de baixa rotatividade ou obsoletos.

TABELA 1: MENSURAÇÃO DOS ESTOQUES
Controladora

Estoques

2012

Consolidado

2011

2012

2011

Calçados

25.097

20.951

41.460

43.003

Componentes

28.512

27.519

28.804

27.981

Matérias primas

46.339

38.235

46.633

38.420

8.367

6.121

8.540

6.217

16.094

16.112

16.193

16.228

334

207

334

207

16.076

3.118

16.076

3.118

6.310

1.730

6.310

1.730

13.029

10.031

13.029

10.281

(3.260)

(2.963)

( 3.435)

(3.073)

156.898

121.061

173.944

144.112

Materiais de
embalagem
Materiais intermediários
e diversos

Mercadoria para revenda
Adiantamentos a
fornecedores
Importação em
andamento
Estoques em poder de
terceiros
Provisão para ajuste dos
estoques obsoletos

Fonte: Relatório Administrativo Grendene - 2012

A movimentação da provisão para ajuste dos estoques obsoletos está demonstrada a
seguir na tabela 2:

TABELA 2: MENSURAÇÃO DOS ESTOQUES

Controladora

Consolidado

2012
Saldo

no

início

Adições
Reversão/ realizações
Variação cambial
no

final

2012

2011

do

exercício

Saldo

2011

(2.963,00)

(2.372,00)

(3.073,00)

(2.527,00)

(561,00)

(983,00)

(807,00)

(1.191,00)

264,00

392,00

436,00

661,00

-

-

9,00

(16,00)

(3.260,00)

(2.963,00)

(3.435,00)

(3.073,00)

do

exercício

Fonte: Relatório Administrativo Grendene - 2012

4.4 Análise do Tratamento Contábil utilizado na empresa Grendene S.A para
evidenciar seus estoques.

Até o dia 31 de março de 2008 os estoques de produtos prontos e em elaboração eram
avaliados pelo critério fiscal. Tal critério determina que os produtos prontos sejam avaliados
com base em 70% do preço de venda à vista na data do balanço, enquanto que os produtos em
elaboração são avaliados com base em 80% dos valores dos produtos prontos. Com o objetivo
de ajustar tais estoques aos seus prováveis custos médios de produção, é registrada provisão
para desvalorização. Os estoques de matérias-primas, materiais de embalagem, mercadorias
para revenda e demais estoques são avaliados ao custo médio de aquisição. Em ambos os
casos o custo não supera o valor de mercado.
A partir de 1º de abril de 2008 a Companhia concluiu o processo de implantação do
sistema contábil de integração e coordenação do seu custo, passando a avaliar seus estoques
de produtos prontos e em elaboração, pelos custos reais de produção.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização da pesquisa constatou-se que a empresa pesquisada definiu seus
estoques em conformidade com as diretrizes estabelecidas no CPC 16. Os estoques são ativos
mantidos para venda no curso 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 serviços. Embora possua estoques de matéria-prima, de
componentes ou de acabados, a empresa não evidencia seus estoques de forma detalhada em
seus demonstrativos.
Entretanto, após a análise dos dados, por meio da pesquisa de campo, constatou-se que
os estoques compreendem produtos acabados e produtos em processo de produção, além de
incluir matérias-primas e materiais que ficam aguardando a devida utilização no processo de
produção, tais como: componentes, embalagens e material de consumo.
Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados
com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão-deobra direta. Também incluem a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e
variáveis, que são incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Os custos
indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes
independentemente do volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de
edifícios e instalações fabris, máquinas e equipamentos e os custos de administração da
fábrica.
Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente, ou
quase diretamente, com o volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de
mão-de-obra indireta. Na empresa em estudo, existe a adoção do método de custeio por
absorção através do custo integrado que são inclusos todos os custos de aquisição e de
transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques.
O preço dos estoques são realizados através de média ponderada, conforme
mencionado no CPC 16, essa valorização pode ocorrer pelo Método "Primeiro a Entrar,
Primeiro a Sair – PEPS" ou por ou pelo "Critério do Custo Médio Ponderado".
A empresa recupera seus estoques obsoletos por meio da redução da evidenciação em
suas demonstrações como despesa. Esta situação está prevista no artigo 28 do CPC 16 ao
estabelecer que o custo dos estoques pode não ser recuperável se esses estoques estiverem

danificados, se tornarem total ou parcialmente obsoletos ou se os seus preços de venda
tiverem diminuído.
Dessa maneira, constatou-se que a empresa pesquisada constituiu e mantém seus
estoques, valoriza e divulga suas demonstrações conforme as orientações fornecidas no CPC
16.
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