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Caros Clientes e Leitores,

O presente, tem por objetivo destacar aspectos importantes da NBC TG 16, que
trata dos estoques. Esse tema se apresenta relevante, especialmente no contexto
das cooperativas agropecuárias, mas é aplicável em todas as sociedades.  

NBC TG 16 - Estoques
Entre os objetivos dessa norma destaca-se como principal elemento a questão do
custo, tanto na ocasião do reconhecimento inicial dos estoques quanto nas
mensurações subsequentes.

Quanto a sua abrangência é importante considerar que não se aplica a produção
em andamento proveniente de contratos de construção, cujas regras estão na NBC
TG 17 e aos ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto
agrícola no ponto da colheita, contemplados pela NBC TG 29. Adicionalmente,
também não se aplica à mensuração dos estoques mantidos por produtores de
produtos agrícolas e florestais, de produtos agrícolas após a colheita, na medida
em que eles sejam mensurados pelo valor realizável líquido de acordo com as
práticas já estabelecidas nesses setores, assim como aos comerciantes de
commodities que mensurem seus estoques pelo valor justo  deduzido dos custos
de venda.

Aqui cabe uma primeira consideração importante no contexto das cooperativas
agropecuárias, que é a respeito da possibilidade de classificá-las como
comerciantes de commodities, haja vista que disso resulta na possibilidade de
mensurarem os estoques de produtos agrícolas pelo valor justo menos os custos
de venda, prática essa que vem sendo adotada pela maioria das cooperativas.

A propósito, a ITG 2004, que trata especificamente das cooperativas, estabelece
regras próprias para os produtos agrícolas recebidos dos cooperados,
especificamente para a forma de contabilização dos produtos recebidos dos
associados com preço a fixar e a sua mensuração ao valor justo, bem como o
registro dos efeitos das variações de preços subsequentes no resultado. A referida
ITG não trata de outros aspectos relacionados aos estoques, cabendo a aplicação
das regras previstas na norma objeto do presente estudo.

Conceitos:
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É de fundamental importância o entendimento de alguns termos muito utilizados
quando se trata de estoques, entre os quais destacamos:

 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.
 Valor Realizável Líquido - é o preço de venda estimado no curso normal dos
negócios deduzido da estimativa dos custos para sua conclusão e dos gastos
necessários para se concretizar a venda. Ou seja: refere-se à quantia líquida
que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos
negócios.
 Valor Justo - é o valor 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. Ou
seja: a quantia pela qual o mesmo estoque pode ser trocado entre
compradores e vendedores conhecedores e dispostos a isso.

Mensuração de Estoque:

A regra estabelecida pela norma para a mensuração dos estoques é o valor de
custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor.

Custos do Estoque:

Ao definir o que compõe o custo dos estoques a norma estabelece que deve incluir
todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos
incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais.

O custo de aquisição compreende o preço de compra, e todos os tributos que não
sejam recuperáveis perante o fisco, bem como os custos de transporte, seguro,
manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados,
materiais e serviços, deduzidos os descontos comerciais e abatimentos.

Custos de Transformação:

Também denominados custos de produção, incluem os custos diretamente
relacionados com as unidades produzidas, tais como matérias primas, embalagens
do produto, mão de obra, encargos sociais, depreciação, etc., assim como os
custos indiretos, fixos e variáveis.

Outros custos:

A norma trata de algumas situações em que é possível que outros valores sejam
considerados para os fins de determinação do custo, como é o caso de gastos
incorridos para colocar os estoques no seu local e na sua condição atuais, a
respeito do que é muito importante esclarecer que não se trata de quaisquer
gastos relacionados com os estoques, como os gastos com um Centro de
Distribuição, fretes entre unidades de vendas, etc., o que normalmente não agrega
valor aos produtos. A NBC TG 20 - Custos de Empréstimos identifica as
circunstâncias em que os encargos financeiros de empréstimos são incluídos no
custo do estoque, assim como também determina que nas compras a prazo,
sempre que contiver encargos de financiamento, o valor dos encargos deve ser
reconhecido como despesa de juros durante o período do financiamento.

Outras Formas para Mensuração do Custo:
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A norma considera possível de se utilizar o custo padrão ou o método de varejo
para determinação do custo, por uma questão de conveniência e desde que os
resultados se aproximem do custo. O custo padrão leva em consideração os níveis
normais de utilização dos materiais e bens de consumo, da mão de obra e da
eficiência na utilização da capacidade produtiva, não podendo conter variação
relevante em relação ao custo normal. No método de varejo, é usado muitas vezes
uma percentagem média para cada departamento de varejo.

Critérios de Valoração de Estoque:

Via de regra, os estoques devem ser valorizados pelo uso do critério primeiro a
entrar, primeiro a sair (PEPS) ou pelo 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 ela.

Valor Realizável Líquido:

A Norma estabelece parâmetros para avaliar a necessidade de se efetuar registros
contábeis para reduzir o valor dos estoques ao seu valor realizável líquido, sendo
importante lembrar que se estará trabalhando com estimativas, sendo, portanto,
muito importante de se avaliar as suas bases ou os parâmetros a serem utilizados.

As estimativas devem ser baseadas nas evidências mais confiáveis disponíveis no
momento em que são feitas, mas devem levar em consideração variações nos
preços e nos custos diretamente relacionados com eventos que ocorram após o fim
do período, à medida que tais eventos confirmem as condições existentes no fim
do período. A interpretação que fazemos desse aspecto da norma é de que uma
vez observado o comportamento dos preços e dos custos em período posterior ao
de encerramento das demonstrações contábeis, pode ser que a necessidade de se
efetuar a redução dos estoques seja confirmada ou não.

Os motivos pelo qual um estoque pode se apresentar com custo superior ao seu
valor recuperável líquido são os mais diversos, podem ter sido danificados,
tornarem-se obsoletos, os preços de venda terem diminuído, etc.

Caso haja estoques mantidos para atender a determinados contratos, até o limite
das quantidades que serão utilizadas para atender aos referidos contratos, o
parâmetro de preço de venda para se avaliar a necessidade ou não de efetuar o
registro de ajuste deverá ser o dos contratos.

Podem ocorrer situações de existência de contratos firmes de venda em
quantidades superiores às existentes nos estoques ou de contratos firmes de
compra em andamento. Nesses casos, além de se avaliar a relação entre os preços
de vendas dos contratos com os valores dos estoques existentes ou dos contratos
de compra, é necessário avaliar também se as aquisições adicionais a serem feitas
para atender a esses contratos de venda podem levar a uma situação de prejuízo,
caso em que devem ser constituídas provisões de acordo com a NBC TG 25 –
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

Os materiais e os outros bens de consumo mantidos para uso na produção de
estoques, por exemplo, não serão reduzidos abaixo do custo se for previsível que
os produtos acabados em que eles serão incorporados sejam vendidos pelo custo
ou acima do custo.

Após o registro de uma estimativa de perda em conta redutora dos estoques,
enquanto mantidos esses estoques no ativo, devem ser realizadas novas
avaliações para certificar que as circunstâncias que anteriormente provocaram a
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redução dos estoques abaixo do custo permanecem, do contrário, o montante da
redução deverá ser revertido.

Na prática, e no contexto das abordagens de auditoria da D&M, ao final de cada
exercício, trabalha-se com os inventários para estabelecer uma relação entre o
custo de cada item com o seu preço de venda, descontados os impostos e um
percentual médio de gastos operacionais para realização da venda. Nas
cooperativas agropecuárias é de fundamental importância que essa análise seja
ampliada para avaliar a respeito de todos os contratos de compra e venda de
grãos, inclusive, e principalmente, em relação aos que não se encontram
contabilizados.

Reconhecimento como Despesa no Resultado:

Esse aspecto da norma é muito simples, mas não menos importante de ser
considerado. Consiste em registrar o custo no resultado do período em que a
respectiva receita de venda é reconhecida. Para os casos em que se tenha
registrado estimativa de perda para redução dos estoques ao valor realizável
líquido, quando ocorrer a baixa dos estoques o valor da estimativa deverá ser
revertido.

Divulgação:

A Norma também estabelece requerimentos para a divulgação de informações,
com destaque para:

As políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo
formas e critérios de valoração utilizados;
 O valor de estoques escriturados pelo valor justo menos os custos de venda;
 O valor de qualquer redução de estoques reconhecida no resultado do
período em decorrência do valor realizável líquido, bem como o valor de toda
subsequente reversão e ainda as circunstâncias ou os acontecimentos que
conduziram à reversão;
 O montante escriturado de estoques dados como penhor de garantia a
passivos.

Considerações Finais:

Como se pode ver, nesse breve estudo da norma que trata dos estoques, existem
aspectos importantes de serem considerados, os quais devem ser implementados
como prática contábil ao longo do exercício e não apenas na ocasião do
encerramento das demonstrações contábeis.

Para finalizar, destacamos um aspecto que consideramos extremamente relevante
e que diz respeito a forma como o custo dos produtos e mercadorias vendidas são
mensurados e reconhecidos no resultado. Ocorre que ainda existem casos em que
o custo dos produtos vendidos é apurado e reconhecido mediante ajuste pela
simples diferença entre o valor contábil dos estoques e o inventário obtido via
sistema de controle auxiliar, enquanto deveriam ser registrados somente os custos
apurados em função das operações de venda, e as eventuais diferenças entre o
saldo contábil após o reconhecimento desse custo em relação ao controle auxiliar,
averiguadas para serem esclarecidas e implementadas ações com o objetivo de
eliminar os motivos que lhes deram causa.

Erni Dickel
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