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 Avaliação  e indicadores 

• Avaliação  
 
Muitas vezes devemos saber quanto temos em estoque, em 
um determinado momento, para podermos tomar decisões 
mais acertadas em relação à nossa gestão de estoques. De 
acordo com Francischini e Gurgel, A Administração de 
Materiais não se resume apenas a controlar a quantidade de 
materiais em estoque à disposição 
dos setores produtivos e Administrativos da empresa, mas 
refere-se também à sua , ou seja, fornecer o volume 
financeiro pelo qual esse material está sendo estocado e 
utilizado nos produtos finais fabricados. 



 Avaliação  e indicadores 

A avaliação dos estoques é feita, naturalmente, pelo valor 
dos itens presentes no estoque. Esta pode ser feita de três 
maneiras diferentes: pelo custo médio, pelo método PEPS 
(primeiro a entrar é o primeiro a sair) e pelo método UEPS 
(último a entrar é o primeiro a sair). 
• Custo médio: 
O método do custo médio é bem simples. Ele é o resultado da 
divisão entre o valor do custo total de certo item estocado e a 
quantidade desse item em estoque. Assim, a empresa vai 
computando todos os itens comprados e alterando o custo 
médio dos itens. Cada item que sair do estoque sairá com esse 
valor médio de entrada. Esse método tem a característica de 
reduzir as variações do custo.  
 
 



 Avaliação e indicadores de estoques 

 
 
 
 
 
 
 

 



 Avaliação e indicadores de estoques 

• PEPS ou LIFO ( Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair ) 
 

Este método é conhecido como PEPS (Primeiro a Entrar, 
Primeiro a Sair) ou FIFO (First in, First Out). Ele privilegia a 
sequencia temporal das entradas do item no estoque, ou 
seja, o primeiro item que entrou no estoque, será o primeiro 
a sair. Assim, os bens retirados do estoque serão sempre os 
que estão há mais tempo estocados, com os preços “mais 
antigos”. O item que sair do estoque sairá com valor unitário 
dele. Esse método tem a característica de preservar a 
atualização do valor do estoque. 
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• UEPS ou LIFO ( ÚlTimo a Entrar, Primeiro a Sair ) 
 

Este método faz exatamente o contrário do método anterior 
(PEPS). Nele, o último item que entrar no estoque será o 
primeiro a sair, sendo o seu valor aquele que será utilizado 
para se alcançar o total do custo.  
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Podemos ver que, agora, o valor do item que sai é o do 
último lote comprado, não é mesmo? Dessa maneira, 
observamos que o saldo dos itens em estoque é o menor 
deles (R$11,66 por unidade). Uma desvantagem desse 
método é que os preços dos itens estocados muitas vezes 
não estarão atualizados em ambientes inflacionários. No 
Brasil, esse método UEPS não é aceito pela Receita Federal, 
pois acabaria reduzindo a margem de contribuição dos itens 
vendidos (e o imposto a pagar). 
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• Indicadores 
 

Existem alguns indicadores que auxiliam muito a vida de um 
gestor de materiais. Neste tópico, iremos ver os mais 
cobrados em provas de concurso: o giro de estoque e a 
cobertura de estoques. 
• Giro de estoque 
O giro de estoque é um indicador importantíssimo para um 
gestor, pois ele mede a dinâmica da área de materiais. 
Basicamente, o giro de estoques mede quantas vezes, em 
um determinado período, o estoque da empresa foi 
movimentado ou renovado. 
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O giro de estoque também é conhecido como indicador de 
rotatividade. Em termos gerais, quanto maior for o giro, 
mais eficiente essa empresa foi em gerir seus estoques. Mas 
você deve estar se perguntando: Por que isso? Ora, vamos 
ver um exemplo? 
Imagine que você é o gerente de uma loja de material 
esportivo. Dentre os produtos oferecidos pelos seus 
fornecedores, você comprou camisas de times de futebol e 
(produto A) e tacos de golfe (produto B). Vamos imaginar que, 
em ambos os produtos, você investiu mil reais. 
Como estamos no Brasil, você já deve ter imaginado que as 
camisas de time de futebol venderam bastante, não é mesmo? 
A cada mês, você precisa emitir novo pedido de compras para 
repor o estoque vendido.  
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Já aqueles tacos de golfe que você comprou no início do ano 
continuaram lá por muito tempo. Somente dez meses 
depois eles foram vendidos para um cliente. Portanto, só 
após quase um ano você emitiu um novo pedido para repor 
o estoque do produto B. Desta forma, o giro de estoques do 
produto A (camisas de times de futebol) foi muito maior do 
que o giro de estoques do produto B (tacos de golfe). 
 
• Cobertura de estoque 
A cobertura de estoque nada mais é do que o cálculo de quanto 
tempo o seu estoque “aguenta” as necessidades ou demandas 
médias da empresa. Ao levarmos em consideração o consumo 
médio de um item e seu estoque, podemos calcular a 
“cobertura”. 
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Vamos ver isso por meio de um exemplo prático? Imagine 
que você é um padeiro e consome dez quilos de sal por mês. 
Verificando seu estoque, você percebe que, no momento, 
sua padaria está com vinte quilos de sal estocados. Ora, se 
você tem vinte quilos estocados e só consome dez quilos por 
mês, seu indicador de cobertura de estoque seria de 2 
(20/10).  


